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تقدمي

الة وال�صالم على ر�صوله الأمني، وعلى اآله الطيبني، و�صحابته  احلمد هلل رب العاملني، وال�صّ
اأجمعني.. وبعد:

�س  فهذا هو العام الثالث ملجمع اّللغة العربية على ال�صبكة العاملّية، اأول جممع �صبكي، اأُ�صِّ
م ، ونحن نرى اأّن العمل ال�صبكي اأكرب واقعا، واأقوى حقيقة، واأكرث  بف�صل اهلل عند بيته املحرَّ

ات�صاعاً، واأقلُّ فناًء، واأمنت بناًء.

لقد ا�صطلع املجمع باأعمال تنوء بالع�صبة اأويل القوة من اأهل العلم والبيان، وهوؤلء هم 
ال�صهود يف منتداه يبلغون املاليني، والقعود على باب )بع�س �صفحاته( مئة األف بل يزيدون، 
ومو�صوعاته تبلغ الآلف، وجملته يف عددها اخلام�س، وهذا هو بنيانه يوؤ�ّص�س يف مّكة، وهذا هو 
ال�صفر الثاين من من�صورات املجمع  ))نظرية العامل يف النحو العربي تقعيد وتطبيق(( لع�صو 
اآثر-حفظه  بابه،  نفي�س يف  القرى، كتاب  اأم  بجامعة  النحو  اأ�صتاذ  ريا�س اخلوام،  اأ.د/  املجمع 

يار..  اهلل- واآثرنا نحن اأن  يكوَن من اآثارِه الدائرة يف فلك املجمع ال�صَّ

- يعّد مفتاحاً من مفاحت النحو ِلباِبه الأكرب، وكم من طالب للنَّحو  اإّن هذا الكتاب -بحقٍّ
يريد اأن يلج يف ديوان النحو فاأتاه من ظهره، ولو اهتدى اإىل مفتاحه لأتاه من بابه، ودخله اآمنا.. 
ة مبنيا على اأمِل اأن  م املجاز من الَّلجنة العلميَّ ومن ثم كان اختيار املجمع لهذا الكتاب املحكَّ
يحقق لطالب العلم ماأربا، واأن يخفف عنهم ثقال، وُيي�صرهم للي�صرى، وتي�صري العربية وتقريبها 

وغر�س حمّبتها يف القلوب هدف من اأهداف املجمع الكربى.

مبا  اأهدافه  اأداء ر�صالة املجمع من خالل حتقيق  اإىل  و�صن�صعى بعون اهلل �صبحانه وتوفيقه 
اأوتينا من علم ومتكني، على �صوء ماتر�صمه رئا�صة املجمع، وجمل�صه العلمّي، وكذلك ما يوّجه به 
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جمل�س اأمناء املجمع الذي يراأ�صه معايل ال�صيخ/ �صالح بن عبداهلل ابن حميد، وملعاليه ول�صائر 
اأع�صاء املجل�س، واأع�صاء املجمع وافر ال�صكر وجزيله.

و�صكر اهلل للراعي الفخري الأول �صعادة ال�صيخ/ م�صعل الزايدي.. فهذا الكتاب وغريه 
من اإجنازات املجمع يف احلولني املا�صي ينهي من َدثره وَوْفِره.

بارك اهلل لنا وله، وجعل ما ينفُق قربات عند اهلل و�صعادة له يف الدارين، و�صكر اهلل لالأ�صتاذ 
الكبري، م�صنف هذا الكتاب، الأ�صتاذ الدكتور/ ريا�س اخلوام، ونفع به وبعلومه، واأعاننا جميعا 

على اأن نكون من ال�صادقني املخل�صني.

كتبه
اأ.د/عبدالعزيز بن علي احلربي

رئي�س املجمع
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 بظِ اهلل ايشمحٔ ايشسِٝ
 

ٚأؾطٌ ايص٠٬ ٚأمت ايتظًِٝ ى٢ً طٝذْا قُذ ٚى٢ً  ي٘ , اؿُذ هلل سب ايعاملني
 ٚبعذ: ٚأصشاب٘ أمجعني 

ٖٞ ايٓعشٜال١ ايالت تعالذ املؿتالاق يؿكال٘      , ْعش١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعشبٞ ؾ٬ تضاٍ
ٚيعًٞ أصالٝب  , ميهٔ ايٛقٛف ى٢ً أطشاس ٖزا ايعًِ أبذّا إر بذْٚٗا ٫, ايٓشٛ ايعشبٞ

إٕ ضعـ ط٬بٓا يف ايٓشٛ ٜشد  إىل أطالباب نالجرل٠ أُٖٗالا أْٓالا مٝٓالا ٖالزٙ       : إٕ قًت
ِ َ  أْٗا ا٭طاغ , ايٓعش١ٜ ىٔ َٝادٜٔ ايذساط١ ؾٗالٞ املالا٤   , ايزٟ أقِٝ ىًٝ٘ ٖزا ايعًال

  .ايذٖٛس ٚساؾغ ىًٝ٘ ٚسىاٙ نٌ ٖزٙ ,ايعزب ايزٟ س٣ٚ ٖزا ايٓشٛ ىدل ايعصٛس

يكذ اْطبطت بٗزٙ ايٓعش١ٜ يػ١ ايعشب ٚي٫ٖٛا ىذض اـًل ىٔ ضبطٗا ضالبطّا  
ْعالِ يال٫ٛ ٖالزٙ ايٓعشٜال١     , ٚتٓٛع اطالتعُا٫تٗا , تشانٝبٗا ٚنجش٠ قهُّا يػضاس٠ َؿشداتٗا

ؾُٝالا   –ٓا مْٛا ايعشبٞ يف ؾٛضال٢ ٚاضالطشاب بالٌ نالإ َإيال٘ إىل صٚاٍ ٚخالشاب       يشأٜ
, ٚأَذت ايٓشا٠ بكٛاىذٖا ايه١ًٝ, ْٚعُت ايؿشٚع, ثبتت ا٭صٍٛ ؾٗٞ ايت –أسظب 

ثالِ  , َٚذسنني طشا٥كٗالا , ٚاقؿني ى٢ً أطشاسٖا, ؾذعًتِٗ َايهني أصٍٛ ٖزٙ ايصٓاى١
ٟ ٚط٬, صاسٚا مبكتطاٖا ىباقش٠ يف ايتشًٌٝ ايٓشٟٛ ؾايٛاضال   , طني يف  ايؿِٗ ايًػالٛ

يؿٗالِ َالشاداتِٗ يالٝع    , ٚتكعٝذ َا ٜكٛي٘ اؿهُالا٤ , سهِٝ -نُا قايٛا -بأٟ ايعشبٞ  
  .أَشّا ّٖٝٓا ٫ٚ ٜظرلّا

يتهالٕٛ  , اٱطال١َٝ٬ اشلالذف  , ايعشبٝال١ املٓؼالأ  , يكذ ؾتح اهلل ىًِٝٗ بٗزٙ ايٓعشٜال١ 
ٚ  ست٢ ايؼالار , ٜطبط نٌ تشانٝب ايًػ١ بَع٬ُّ يػّٜٛا  يكالذ سأٜٓالا ٖالزا    , ايٓالادس َٓٗالا 

ٔ  , ىٔ ؼًٌٝ أٚ ضبط أٟ تشنٝب املعٌُ ايعذٝب مل ٜتٛقـ ٚئ ٜعذض , إىل ٜالّٛ ايالذٜ
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, بٓٝاْال٘ خاسدٝالاّ   ٚقٛٚا, داخًّٝا ٪طظٝ٘ أخًصٛا  ؾأتكٓٛا صٓ   ٫تَ٘ٚا راى إ٫ ٭ٕ َ
 .ْعرل ي٘ بني ا٭َِ ايت اىتٓت بًػاتٗا ٚاٖتُت بكٛاىذٖا ٫ س َع٬ُ ٶؾصا

ٌ  ٚإْٞ إر أقذ ٭سدالٛ إٔ  , ّ ٖزٙ ايشطاي١ ايت ػُ  نٌ َا ٜتصٌ بٓعشٜال١ ايعاَال
َٛضٻالش١ّ بعالذد َالٔ    , ٙ ايهًٝال١ ٚيف ٚضال  قٛاىالذ  , أنٕٛ قذ ٚؾكت يف تعشٜـ ايعاٌَ
إٔ َجٌ ٖزٙ احاٚي١ طتؿتح ايطشٜل يػرلٟ يف  َعتكذّا, ا٭َج١ً املب١ٝٓ ى٢ً ٖزٙ ايكٛاىذ

بٌ أسؿادْا يصالٓ  َٛطالٛى١ ػالا١ًَ    ٚسمبا دٴُعت ؾُٝا بعذٴ َٔ قٹ, تكذِٜ قٛاىذ أخش٣
ٚبالزيو  , ٚبزيو تبذٚ خشٜط١ ايٓشٛ اٱدشا٥ٞ يف غا١ٜ ايٛضالٛق , يهٌ قٛاىذ ايعاٌَ

ؾتبذٚ يط٬بٓا بٛاسم تًو , أٜطّا ميهٔ إٔ ْصٌ إىل ؾك٘ ايٓشٛ ايعشبٞ نُا ؾكٗ٘ قذَا٩ْا
ٌ    اـٝٛط ايذقٝك١ ايت ٫ طالٛف  ٚ, تٴش٣ إ٫ بإَعإ ايٓعش ٚإىُاٍ ايؿهالش ٚاتكالاد ايعكال

ٍ  , ؾُٝا بٝٓٗا أػذ استباط ٜشْٚٗا َشتبط١ َٚالا راى  , ٜٚتصٌ بعطٗا ببعص أقال٣ٛ اتصالا
  .ٖٚزا َا ْٓؼذٙ يط٬ب ايعشب١ٝ ايعاٌَ تٓبجل ىٔ قاىذ٠ ن١ًٝ َٔ قٛاىذ إ٫ ٭ْٗا

 .أطأٍ اهلل إٔ ٜٓؿ  بٗزا ايعٌُ

 

 
 ريـاض بو حشـو اخلــوام

 مكة املكرمة

 هـ02/9/5341
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 دــمتهي

 

ـ  , ب ايذقال١ ىٴشف ىٔ ايعالش  ٚايذقال١ يف  , ٚايذقال١ يف ايتعالبرل  , ايذقال١ يف ايٛصال
ايًػٜٛال١ ايالت ٚسدت ىالِٓٗ تؿٝالذ     ْضىِ ريو ٭ٕ املؿالشدات  , سٝاتِٗ ايعا١َ ٚاـاص١

ٚٚصالـ املطالش ىٓالذ اَالش٨ ايكالٝع      , نٌ َٓصـ ؽٴٖٹذٵؾٛصـ يبٝذ يًٓاق١ ٜٴ,  1بريو
ًػ١ اتظالاىّا ٫ ْعالرل   ٖزٙ ايذق١ تبذت أٜطّا يف اتظاع َؿشدات اي, ي٘ نٌ باسح بٴذٳعٵٜٳ

َٚشد ريو الال ؾُٝا أسظب الال ريو اؿشص ايؼذٜذ ايالزٟ متتال    , ايًػات ي٘ يف يػ١ َٔ
ـَ, ى٢ً إٔ ٜعدل ىٔ نٌ ػ٤ٞ بذق١, ب٘ ايعشبٞ ايذايال١ ىًال٢ قال٠ٛ     ١ًُصٵال ٚاَتذت ٖزٙ ا

ًَٚهتال٘  , ؾكذ ؿغ ايعشبٞ بظًٝكت٘ ايشاقٝال١ , إىل ايذلانٝب ايًػ١ٜٛ, ىك١ًٝ ٚأملع١ٝ ر١ٖٝٓ
ؾٗٛ سني ٜٓطل ضالشب  , إٔ ٖٓاى ثٓا١ٝ٥ تتِ يف نٌ تشنٝب بني املعاْٞ ٚاملباْٞ, ٠ايباٖش

ّٴ عشن١  .أٚ نإ صٜذ قا٥ُّا, أٚ صٜذ قا٥ِ, صٜذ ىُشّا نإ ٜظتؼعش إٔ  خش نٌ ن١ًُ ًٜتض
ٚقذ تتبذٍ ٖزٙ ايٓػُات ٚؾل أٚضالاع ايذلنٝالب   , اٗٳأٚ يٓكٌ بٓػ١ُ َٛطٝك١ٝ َأيؿٹ ,َع١ٓٝ

َٚا ٜهٕٛ دا٫ّ ى٢ً َطالٞ قالذ   , ٚقذ ٜصرل فشٚسّا,  َؿع٫ّٛؾُا ٜهٕٛ ؾاى٬ّ قذ ٜصرل
 ...ٜؿٝذ اؿاٍ أٚ ا٫طتكباٍ

ٚريو َٔ نجش٠ , ٖٚزا ايعشبٞ أدسى إٔ ٖٓاى ى٬ق١ بني املعاْٞ ٚتًو اؿشنات
ٚاملؿعٛي١ٝ شلا ْػ١ُ , ؾايؿاى١ًٝ َج٬ّ شلا ْػ١ُ ايط١ُإيؿ٘ يًػت٘ ْطكّا ٚزلعّا ٚتؿهرلّا 

 ٖٚزا اٱدساى ايشاقٞ ٫ ٜظتػشب َٔ أ١َ ُأٚتٝتٵ .شلا ْػ١ُ ايهظش٠ٚاجملشٚسات , ايؿتش١
أ١َ َٔ  ١أٜٻ َٔ ايعاسض١ الال أٟ ق٠ٛ ايه٬ّ  ٚتٓكٝش٘ الال ٚايبٝإ ٚاتظاع اجملاٍ َا مل ٜ٪تٳ

 . 2ب١ّ َٔ اهللصٳٝٵصِّا٭َِ خٹ

                                      
 .َٔ قاٍ: إٕ ٖٓاى ؾشقا بني ايتبظِ ٚايطشو ؾزا ديٌٝ ٚاضح ى٢ً تًو ايذق١ ايعذٝب١ ايت متٝض بٗا ايعشبٞ 1-
 .12, َؼهٌ ايكش ٕ, ٫بٔ قتٝب١تأٌٜٚ   -2
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 ّ ٚصالاست ايًػال١   , ٚٚدالٛٙ ايؿصالاس١  , ٚصاسب ٖزٙ ايًػ١ ؾك٘ َظايو ايهال٬
مل ٜأت بال٘ َالٔ ٚادٺ    ...اسػٌ ن٬َّا"ٜتؿٓٔ بٗا نُا ٜؼا٤ ؾإرا , ٤ّا َٓ٘بٓعاَٗا ايًػٟٛ دض

ٜٚهشس تالاس٠  , ٜٚطٌٝ تاس٠ إساد٠ اٱؾٗاّ, إساد٠ ايتخؿٝـ, ؾٝختصش تاس٠, ٚاسذ بٌ ٜؿنتټ
ٚىؿٞ بعص َعاْٝ٘ ست٢ ٜػُص ى٢ً أنجش ايظاَعني ٜٚهؼـ بعطالٗا  , إساد٠ ايتٛنٝذ

ٞ   .ست٢ ٜؿُٗ٘ بعص ا٭ىذُني ٚتهالٕٛ غاٜتال٘   , ٜٚهال  ىالٔ ػال٤ٞ   , ٤ٜٚؼالرل إىل ػال
ّٔ ٚد٬ي١َ اؿؼذٹ ٚنجش٠َ ٌِٔؿٚقذس اَؿ, بايه٬ّ ى٢ً سظب اؿاٍ   . 1ب"املكا

ٜٚبذٚ َٔ ايٓص إٔ ايعشبٞ يف تٓٛع أسٛاي٘ ايًػ١ٜٛ ايت رنشٖا ابالٔ قتٝبال١ نالإ    
ٚايالزٟ ٫ػالو ؾٝال٘ إٔ يهالٌ َكالاّ تشانٝالب       , َذسنّا ا٭طايٝب ايت تٓاطب نٌ َكاّ

٘  , ب٘خاص١ ب٘ تٓاط نُالا  , ٚإساد٠ ايتطٌٜٛ شلا أطايٝبٗا أٜطّا, ؾايتهشاس ال َج٬ّ ال ي٘ أطايٝب
  .ٖٚهزا ...إٔ ا٫ختصاس ًٜضَ٘ تشانٝب خاص١

ٚايزٟ ٫ ْؼو ؾٝ٘ أٜطّا إٔ ٖزا ايعشبٞ املتؿالٓٔ يف اؽالار ٖالزٙ ا٭طالايٝب ٖالٛ      
بايؼالهٌ  أٟ ٖٛ ى٢ً دسا١ٜ , ى٢ً دسا١ٜ بايع٥٬ل ايذاخ١ًٝ ايشابط١ بني أدضا٤ ايذلنٝب

أٚ يٓكٌ ٖٞ أطالاغ  , ٖٚزا اٱسظاغ ٖٛ ايبزس٠ ايت أْبتت ؾهش٠ ايعاٌَ, ٚاملع٢ٓ َعّا
, َٔ ا٭طع ايت أٚدذت ؾهش٠ ايعاٌَ ىٓذِٖ إر ميهٔ إٔ ٜطاف إيٝٗا ىٛاٌَ أخش٣

  ...ٚ ثاس خـ ايبعرل ٚاضش١ ى٢ً صؿش١ ايشَاٍ, ؾا٭ثش ٜذٍ ى٢ً امل٪ثش

  ٔ ٟ   ٚايبشح ىٔ ى١ً ايؼ٤ٞ ٚغاٜت٘ َالٔ تهالٜٛ أمل ْالش طالٝذْا   , اٱْظالإ ايؿطالش
إبشاِٖٝ ىًٝ٘ ٚى٢ً ْبٝٓا ايص٠٬ ٚايظ٬ّ نٝـ تذسز يف عج٘ ىالٔ خالايل ٖالزا ايهالٕٛ     
ِٳ ْظتػشب بٌ ْظتبعذ إٔ ٜهٕٛ ايعشبٞ ؾٓهش يف ايعًال١ ايالت    ست٢ تٛصٌ إىل اؿكٝك١  ؾًٹ

َٚالٔ  ٚقذ بات يف ىكً٘ إٔ ايتبذٍ ٚايتػرل َٔ ط١ٓ ايهالٕٛ   ؟بظببٗا تتػرل أٚاخش ايهًِ
  ...ٖٚٛ يف ساٍ تػرل ٚتبذٍ ٚسا٤ َٛاطٔ ايهٮ, ْٛاَٝظ٘

                                      
 .  13تأٌٜٚ املؼهٌ,   -1
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يعٌ نٌ ٖزا ػاسى يف إٔ ًٜذأ املتهًِ إىل تػٝرل أٚاخش ايهًِ بٓا٤ٶ ى٢ً املٛاقال   
٫  ...ٚبٓا٤ٶ ى٢ً إٔ َٔ ايبذا١ٖ إٔ ٖٓالاى َال٪ثشّا أثالش يف ا٭يؿالاظ    , ايت تك  ؾٝٗا ايًؿع١

ات ٚنزيو اٱىشاب َالا ٖالٛ إ٫   شٚض إ٫ سشنات ٚطهْٓظتبعذ ىٓ٘ ريو ؾًٝع ايعٳ
  ....يف ايٓٗا١ٜ تػرل سشنات

ٚاَؿذٳثإ ايًٌٝ ٚايٓٗاس طٴالُٝا  , نُا إٔ اؿٝا٠ نًٗا أسذاخ أٟ سشنات ٚأىُاٍ
ٚايظرل , ؾايطشبٴ سذخ, يٛقٛع اؿذخ ؾُٝٗا ايزٟ ٖٛ ايٓؼاط اٱْظاْٞ نً٘, بزيو
ٌّ ٜظتًضّ ؾاى٬ّ َٚؿع٫ّٛ, ٚاؿٝا٠ نًٗا أسذاخ, سذخ ٌٖٚ َجٌ ٖالزٙ ايؿهالش٠    ...ٚن

ـ  ٚايالزٖٔ  , ٚايظالًٝك١ ايشاقٝال١  , ايظارد١ تػٝب ىٔ باٍ ايعشبٞ صاسب اؿع املشٖال
  .َا ْعٔ ريو أبذّا ...اي٬َ 

ٚاملِٗ إٔ ايٓشا٠ أدسنٛا بعذ إٔ متٻ شلِ ا٫طتكشا٤ إٔ ٖٓاى ْعاَالّا يػٜٛالّا صالاسَّا    
ٖٚزا ايٓعالاّ ٖالٛ   , ١ٜٛخطعت ي٘ ايذلانٝب َزى١ّٓ طٛا٤ٶ يف ايع٬قات ايؼه١ًٝ أٚ املعٓ

  .ايعاٌَ بهٌ د٫٫ت٘ َٚعاْٝ٘

ِٳ يٝع ط٣ٛ تعًٝل ايه١ًُ  :ٚقذ أػاس إىل مٛ ريو اؾشداْٞ سني قاٍ إٕ ايٓٻع
ٚإىل ٖالزٙ ايٓعشٜال١ ٚٚدٛدٖالا يف     . 1بطٗا ببعص ٚدعٌ بعطٗا بظالبب َالٔ بعالص   بع

ٚيٝظت َ٪ثش٠ ٖزٙ ا٭ؾعاٍ  أىًُتٵ ِٳؾًٹ :ايهًِ ايعشبٞ أػاس ا٭ْباسٟ بكٛي٘ " ؾإٕ قٌٝ
٘  تٵًَُال مبا ىٳ إ٫ إٔ شلا تعًكّا ٭ٕ ٖزٙ ا٭ؾعاٍ ٚإٕ مل تهٔ َ٪ثش٠ّ :قٌٝ ؟يف املؿعٍٛ , ؾٝال

  . 2بٚايعٔ ٜتعًل مبعٕٓٛ" ,ٍ ى٢ً ايعٜٔذ, ظٓٓت :أ٫ تش٣ إٔ قٛيو

ؾاملتهًِ أساد إٔ ٜٛضح اؿذخ أٚ املؼٗذ ايزٟ س ٙ يف مٛ: ضشب صٜالذٷ ىُالشّا   
ٌ   ٖٛ ايطاسب أٟ  صٜذبؾشأ٣ إٔ  ؾاختالاس يال٘ ايطال١ُ د٫يال١ ىًال٢ ٖالزٙ        ,ٖالٛ ايؿاىال
ؾاختاس ي٘ ايؿتش١ د٫ي١ ى٢ً  ,ٖٛ املطشٚب أٟ ٖٛ املؿعٍٛ ب٘  ىُشّابٚسأ٣  ,ايؿاى١ًٝ

  .ٚنزا ا٭َش َ  اجملشٚسات ,ٖزٙ املؿعٛي١ٝ

                                      
 4ٌ اٱىذاص د٥٫ -1
 151أطشاس ايعشب١ٝ  -2
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ى٬قال١ َعالاْٞ ايؿاىًٝال١ ٚاملؿعٛيٝال١ ٚاجملالشٚسات       ٚىشض ايضدادٞ يف إٜطاس٘
قذ رنشت إٔ اٱىشاب داخٌ ىكب ايه٬ّ  :ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ عشناتٗا ايذاي١ ىًٝٗا ؾكاٍ "

إٕ ا٭زلالا٤ ملالا ناْالت     :ؾاؾٛاب إٔ ٜكاٍ ؟ٚاستٝر إيٝ٘ َٔ أدً٘, ؾُا ايزٟ دىا إيٝ٘
تعتٛسٖا املعاْٞ ٚتهٕٛ ؾاى١ً َٚؿعٛي١ َٚطالاؾ١ َٚطالاؾّا إيٝٗالا ٚمل تهالٔ يف صالذسٖا      

نات اٱىشاب ؾٝٗا تٓبال٧  عًت سشدٴ, ٚأبٓٝتٗا أدي١ّ ى٢ً ٖزٙ املعاْٞ بٌ ناْت َؼذلن١
ٚبٓصب , ؾذيٛا بشؾ  صٜذ ى٢ً إٔ ايؿعٌ ي٘ ,ضشب صٜذ ىُشّا :ؾكايٛا, ىٔ ٖزٙ املعاْٞ

ٚسؾ  صٜالذ  , ؾذيٛا بتػٝرل أٍٚ ايؿعٌ ,ضٴٔشبٳ صٜذ :ى٢ً إٔ ايؿعٌ ٚاق  ب٘ ٚقايٛا ّاىُش
ِٻ ؾاىً٘  ٚإٔ املؿعٍٛ قذ ْاب َٓاب٘ "   , ى٢ً إٔ ايؿعٌ َا مل ٜظ

ّٴ  :" ٚقايٛا :ؾكاٍ, ٞ ى٢ً تؿظرل املطاف ٚاملطاف إيٝ٘ثِ ىشٻز ايضداد ٖزا غ٬
٘  ,صٜذ ٚنالزيو طالا٥ش املعالاْٞ دعًالٛا ٖالزٙ       ,ؾذيٛا غؿص صٜذ ى٢ً إضاؾ١ ايػ٬ّ إيٝال

ٜٚكذَٛا ايؿاىٌ إرا أسادٚا ريو أٚ املؿعٍٛ , اؿشنات د٥٫ٌ ىًٝٗا يٝتظعٛا يف ن٬َِٗ
 . 1باملعاْٞ"ىٓذ اؿاد١ إىل تكذمي٘ ٚتهٕٛ اؿشنات داي١ ى٢ً 

ٚخدلٖا مبٓضي١ املؿعٍٛ نُالا إٔ اطالِ   , ٚيبٝإ ريو ْزنش إٔ اطِ نإ ٖٛ ؾاىٌ
, نُا إٔ ايؿاىٌ َظٓذ إيٝ٘, ٚاملبتذأ َظٓذ إيٝ٘, إٕ مبٓضي١ املؿعٍٛ ٚخدلٖا مبٓضي١ ايؿاىٌ

ٚى٬ق١ ايؿط٬ت باؿذخ أٚ , ٚاملٓصٛبات مبذًُٗا تشد  إىل املؿعٛي١ٝ َٛقعّا ٚػه٬ّ
٭ْٓالا  , أَا اجملشٚسات ؾبعطٗا ٜعٛد إىل املؿعٍٛ ب٘, نٛس٠ يف اؾ١ًُ ٚاضش١بايزات املز
يٛقٛع اؾًٛغ  ب٘ ؾايهشطٞ يف اؿكٝك١ ٖٛ املؿعٍٛ, دًظت ى٢ً ايهشطٞ :سني ْكٍٛ

  .ىًٝ٘

دالا٤ غال٬ّ    :ؾٗٛ دض٤ َتِ يؿا٥ذ٠ ايؿاىٌ أٚ املؿعالٍٛ نكٛيٓالا  , أَا املطاف إيٝ٘
يٓا ٖٓا إٔ ْزنش أٜطّا إٔ املطاف قالذ ٜطالاف   ٫ٚ ٜػٝب ىٔ با .ٚسأٜت غ٬ّ صٜذ, صٜذ

قٝاد٠ُ ايظٝاس٠ٹ صٜذٷ :ٚنكٛيٓا, إىل ؾاىً٘ أٚ َؿعٛي٘ نكٛيٓا: قٝاد٠ ٴصٜذٺ ايظٝاس٠َٳ يٝظت دٝذ٠
                                      

 .  70الال  69اٱٜطاق يًضدادٞ,  -1
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٘ ,  1بچ ...ھ  ھ  ے   ے  ۓٹ چ َٚٓال٘ قٛيال٘   , يٝظت دٝالذ٠  ۓ  چ  :ٚقٛيال

ايٓشٛ  نٌ ريو ٜ٪نذ صش١ َا رٖب إيٝ٘ ايٓشا٠ َٔ إٔ َعاْٞ,  2ب چ  ...ۓ  ﮲  ﮳
ٚتٛاضعٛا ىًال٢ إٔ يهالٌ َعٓال٢ َالٔ      ...ا٭طاط١ٝ ٖٞ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ثِ اٱضاؾ١

ٚايٓصالب  , ذٹُٳال شؾ  املالذيٍٛ ىًٝال٘ بايطال١ُ ٖالٛ يًعٴ    يؾالا , ٖزٙ املعاْٞ سشن١ تذٍ ىًٝ٘
ملالا بالني ايعُالذ٠     ٖٛ ٚاؾش املذيٍٛ ىًٝ٘ بايهظش٠, املذيٍٛ ىًٝ٘ بايؿتش١ ٖٛ يًؿط٬ت

سأٜٓا ْعش١ٜ  ,ٖزٙ املعاْٞ أٟ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ ٚيًٛصٍٛ إىل  3بٚايؿط٬ت
  .ايعاٌَ َٓطبك١ ىًٝٗا متاَّا ى٢ً ايٓشٛ ايزٟ ػشسٓاٙ

ٚامل٬سغ إٔ ايٓشا٠ ايكذَا٤ َ  إدسانِٗ ؿكٝك١ ايعاٌَ مل ٜكذَٛا تعشٜؿّا داَعالّا  
ِ     , َاْعّا يًعاٌَ يبذاٖتال٘   ٚيعًالِٗ مل ٜعشؾالٛٙ  , ٚإمنالا بٝٓالٛا َعالاٖشٙ اٱدشا٥ٝال١ يف نتالبٗ
أَا املتأخشٕٚ ؾكذ ىشٸؾٛٙ ٚٚضشٛٙ  .ىٔ ايتعشٜـ ايذقٝل غ ٌّ ؾٗٛ, ىٓذِٖ ٚٚضٛس٘
  .ى٢ً ايٓشٛ اٯتٞ ٚريو يًتعًِٝ

                                      
 .97ىُشإ:   ٍ طٛس٠ -1

 .40اؿر: طٛس٠  -2

 . 1/21اشلُ   -3
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 الفصل األول

 لـــف العامـــتعري

 

ٖٚالٛ ىالاّ يف نالٌ    , رنش ابٔ ؾاسغ إٔ ايعني ٚاملِٝ ٚاي٬ّ أصٌ ٚاسذ صشٝح
ٌٕ ٜٴِؿعٳٌ ٌ  ىٌُ ٜعُالٌ ىُال٬ّ   :قاٍ اـًٌٝ, ؾٹعٵ ٚاىتُالٌ ايشدالٌ إرا ىُالٌ    ,  ؾٗالٛ ىاَال

  .ٚأْ٘ ٜطًل ى٢ً نٌ ؾعٌ ٜٴِؿعٳٌ, أٟ إٔ ايعاٌَ اطِ ؾاىٌ َٔ ىٌُ ٜعٌُ,  1ببٓؿظ٘"

, ٚيف ايًظإ َا ٜؿٝذ إٔ اختٝاس ايٓشٜٛني يًؿع١ ايعاٌَ تذٍ ىًال٢ رنالا٤ َتُٝالض   
  . 2ب١ً"ٌ ايذاب١ قٛا٥ُ٘ ٚاسذتٗا ىاَىٛاَ :قاٍ ا٭صٖشٟ, ؾُٔ َعاْٞ ايعاٌَ أْ٘ ايشِّدٌ

ٚيف ا٫صط٬ق قذّ اؾشداْٞ الال ؾُٝا ْكً٘ ىٓ٘ اـالٛاسصَٞ الالال تعشٜؿالّا داَعالّا     
ٕٳ  :قٌٝ, َا تع  بايعاٌَ :"ؾإٕ قٌٝ :ؾكاٍ يف نتاب٘ تشػٝح ايعًٌ, يًعاٌَ  َا ٜٛدب نالٛ

  . 3بطٛا٤ نإ ازلّا أٚ ؾع٬ّ أٚ سشؾّا "  كصٕٛص  خش ايه١ًُ ى٢ً ٚد٘ٺ

ٌ  َٚشادٙ َٔ ايٛد٘ املخصٛص ٖٛ ا ٚبالٝٸٔ ابالٔ   , ٱىشاب املتػرل بالتػرل ايعٛاَال
 ٍ ايعاَالٌ َالا بال٘ ٜتكالّٛ املعٓال٢ املكتطالٞ       " :اؿادب يف ايهاؾ١ٝ َع٢ٓ ايعاٌَ ٚأثشٙ ؾكالا

                                      
 , ٚاْعش ايصشاق, ىٌُ.  125/  4َكاٜٝع ايًػ١, َاد٠ ىٌُ   -1
 ايًظإ, ىٌُ.                                                  -2
ٍ       :, ٖزا ٖٛ َزٖب َٔ ٜك21ٌٍٛ, تشػٝح ايعً -3 إْال٘   :إٕ اٱىالشاب يؿعالٞ, ٚأَالا ىٓالذ َالٔ ٜكالٛ

َعٟٓٛ ؾٗٛ ايزٟ ٜتػرل  خشٙ باخت٬ف ايعٛاٌَ, ٚن٬ املزٖبني ٜ٪دٜإ إىل ْتٝذ١ ٚاسذ٠ ٖٚٞ إٔ 
ٖٓاى ىا٬َّ ٜ٪ثش يف أٚاخش ايه١ًُ, ؾ٬ تػٝرل يف أٚاخش ايهًِ ب٬ ىاٌَ طٛا٤ قٌٝ ىالٔ اٱىالشاب   

  يؿعٞ أٚ َعٟٓٛ.
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َٚجاي٘  ...ٚػشس٘ قا٬ّ٥ " املكتطٞ يٲىشاب ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١,  1ب"يٲىشاب
  قاّببال  ايؿاى١ًٝ يف صٜذ إ٫ٚمل تتكّٛ , قاّ صٜذ ؾاملكتطٞ يًشؾ  ايؿاى١ًٝ :أْو إرا قًت
   . 2ب٭ْو يٛ قطعت ايٓعش ىٓ٘ مل تؿِٗ ايؿاى١ًٝ ؾكاّ ٖٛ ايعاٌَ " , املظٓذ إيٝ٘

 املؿعٛيٝالال١ُٚ َعٓالالاٙ إٔ املكتطالالٞ يالال٘ ايؿاىًٝالال١ُ :ٚػالالشس٘ أٜطالالّا ابالالٔ إٜالالاص بكٛيالال٘
ٛٻ ,ٚاٱضاؾ١ُ يو نٌ ٚاسذ َٓٗا إ٫ بأَش ٜٓطِ إيٝ٘ يف ايذلنٝب ؾز ّٴي٬٦ تًتبع ٫ٚ ٜتك

أ٫ تش٣ إٔ املكتطٞ يًشؾال    ,ا٭َش ايزٟ ٜظتكٌ ب٘ ريو املع٢ٓ ٖٛ ايزٟ ٜظ٢ُ ىا٬َّ
ٚيٛ قطعالت   ,ٚصٜذ قا٥ِ غ٬َ٘ ,دا٤ ىُشٚ :ايؿاى١ًٝ ٫ٚ ٜتكّٛ إ٫ بؿعٌ أٚ ػبٗ٘ مٛ

 . 3بايشاؾ  ؾٗٛ إرٕ ,ايٓعش ىٔ ريو مل تٴتصٛس ايؿاى١ًٝ

ٖالزٙ املعالاْٞ َٚالشاد     ؾبٝٸٔ ايع٬قال١ بالني  , ٚٚضح ايشضٞ سذ ابٔ اؿادب ٖزا
ٛٸّ مالّٛا َالٔ قٝالاّ ايعالشٳ    "  :املتهًِ ؾكاٍ ؾالإٕ َعٓال٢ ايؿاىًٝال١     ,ض بالاؾٖٛشٔ ْٚع  بايتك

ٕٴ ,ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ ٖٚٞ نالا٭ىشاض  , أٚ َطاؾّا إيٝٗا, ١ّأٚ ؾطًَ ايه١ًُ ىُذ٠ّ نٛ
ؾاملٛدذ ال نُالا رنشْالا ال     , ٚاملطاف إيٝ٘ طبب تٛطط ايعاٌَ, ايكا١ُ٥ بايعُذ٠ ٚايؿط١ً
ٚنالزا املٛدٹالذ يع٬َالات ٖالزٙ     , ٚقًٗا ا٫طِ, ٚاٯي١ ايعاٌَ, شلزٙ املعاْٞ ٖٛ املتهًِ

                                      
, ٚىًٓل ايصبإ ى٢ً تعشٜـ ابٔ َايو يٲىشاب ايكا٥ٌ ؾٝ٘ َا دال٤ٞ  382فُٛع َُٗات املتٕٛ,  1-

ب٘ يبٝإ َكتط٢ ايعاٌَ مبا ْص٘ " يبٝإ َكتط٢ ايعاٌَ " أٟ َطًٛب٘, ؾايعاٌَ نذا٤ ٚسأ٣ ٚايبالا٤,  
زا املكتطالٞ  ٚاملكتطٞ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ ايعا١َ ملا يف اؿشف ٚاٱىشاب ايزٟ ٜالبني ٖال  

ٚػالشق ا٭سلالْٛٞ َٚعال٘ ساػال١ٝ ايصالبإ       1/33ايشؾ  ٚايٓصب ٚاؾالش "اْعالش ػالشق ايتظالٌٗٝ     
1/47 . 

. ٚقذ ىشؾال٘ ابالٔ بابؼالار تعشٜؿالّا ٚاضالشّا يف ؾصالٌ ىكالذٙ يف        1/30ػشق ايهاؾ١ٝ ٫بٔ اؿادب  -2
أٚ دالضّ  املكذ١َ احظب١ ىٔ ايعاٌَ بكٛي٘: ايعاٌَ َا ىٌُ يف غرلٙ ػ٦ّٝا َٔ سؾ  أٚ ْصب أٚ دش 

  384ْعش قٛاىذ املطاسس١ ٫بٔ إٜاص اى٢ً سظب اخت٬ف ايعٛاٌَ ب
 .52قٛاىذ املطاسس١ ٫بٔ إٜاص  -3
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 يهٔ ايٓشا٠ دعًٛا اٯي١ نأْٗا ٖالٞ املٛدالذ٠ يًُعالاْٞ ٚيع٬َاتٗالا    , املعاْٞ ٖٛ املتهًِ
    . 1بال نُا تكذّ ال ؾًٗزا طٴُٝت اٯ٫ت ىٛاٌَ " 

عاْٞ يف نالٌ أطالِ   اىًِ إٔ قذخ ٖزٙ امل :ٚأنذ ى٢ً ريو يف َٛض   خش ؾكاٍ
يهٔ ْظب إسذاخ ٖزٙ ايع٬َات إىل ايًؿغ ايزٟ  ,ٚنزا قذخ ى٬َاتٗا ,ٖٛ املتهًِ

ؾظُٞ ىا٬َّ يهْٛال٘ نايظالبب يًع٬َال١ نالِ أْال٘       ,بٛاططت٘ قاَت ٖزٙ املعاْٞ با٫طِ
ايعاٌَ يف ايؿاىٌ ٖٛ ايؿعٌ ٭ْ٘ ب٘ صاس أسالذ دالضأٟ    :ؾكٌٝ ,نايظبب يًُع٢ٓ املعًِ

 . 2بايه٬ّ

ؾاملتهًِ ٖالٛ صالاسب   , ايٓصٛص ْتبني ْعش٠ ايٓشا٠ إىل ايعاٌَ ٚأثشٙ ؾُٔ ٖزٙ
  .يهٔ ايٓشا٠ تظاقٛا يف إطٓاد ايعٌُ إىل ايعٛاٌَ, ايعٌُ

ْالصٸ  , َٚا رنشٙ ايشضٞ َٔ إٔ املتهًِ ٖٛ املٛدذ يًعاٌَ ٚؿشنات اٱىالشاب 
 ..." " يف باب َكاٜٝع ايعشب١ٝ :قاٍ, ؾكذ رنش يف اـصا٥ص ريو, ىًٝ٘ ابٔ د  َٔ قبٌ

ٖٚالٌ  , ضشب طعٝذ دعؿشّا ؾإٕ ضالشب مل تعُالٌ يف اؿكٝكال١ ػال٦ٝاّ     :أ٫ تشاى إرا قًت
ٌٳ  ؾٗالزا   :ؼصٌ َٔ قٛيو ضشب إ٫ ى٢ً ايًؿغ بايطاد ٚايشا٤ ٚايبا٤ ى٢ً صٛس٠ َؾعٳ

ٖٛ ايصٛت ٚايصٛت مما ٫ هٛص إٔ ٜهٕٛ َٓظٛبّا إيٝ٘ ايؿعٌ " ٚأضالاف قالا٬ّ٥ " ٚإمنالا    
شٚى إٔ بعص ايعٌُ ٜأتٞ طببّا ىٔ يؿالغ  اٌَ َعٟٓٛ يٝٴقاٍ ايٓشٜٕٛٛ ىاٌَ يؿعٞ ٚى

ٚبعط٘ ٜأتٞ ىاسّٜا َٔ َصاسب١ يؿغ ٜتعًل ب٘  ,ٜصشب٘ نُشست بضٜذ ٚيٝت ىُشّا قا٥ِ
ٚىًٝال٘  , ٚسؾ  ايؿعٌ يٛقٛى٘ َٛقال  ا٫طالِ ٖالزا ظالاٖش ا٭َالش      ,نشؾ  املبتذأ با٫بتذا٤

ٚايٓصالب ٚاؾالش   ؾأَا يف اؿكٝك١ ٚقصٍٛ اؿذٜح ؾايعٌُ َالٔ ايشؾال    , صؿش١ ايكٍٛ
يؿعٞ َٚعٟٓٛ ملا ظٗشت  ثاس  :ٚإمنا قايٛا, ٚاؾضّ إمنا ٖٛ املتهًِ ْؿظ٘ ٫ يؼ٤ٞ غرلٙ
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  1بؾعٌ املتهًِ مبطا١َ ايًؿالغ يًؿالغ أٚ باػالتُاٍ املعٓال٢ ىًال٢ ايًؿالغ ٖٚالزا ٚاضالح"        
ٚٚاضح َٔ ٖزا ايٓص إٔ ايعٌُ ٜهٕٛ َظببّا ىٔ يؿغ ٜصشب٘ ٫ إٔ ايًؿغ ٖٛ ايزٟ 

 .ال شلزا ا٭يؿاظ املتؿاى١ً َ  بعطٗا ٚ خشّا ال أ٫ّٚ تهًِ ٖٛ اي٬ؾغٚامل,  2بوذخ ايعٌُ

ٍٴ َٔ أػاس إىل إٔ املتهًِ ٖٛ  ٫ٚبذ َٔ إٔ ْؼرل إسكاقّا يًشل إٔ طٝبٜٛ٘ ٖٛ أٚ
صاسب املعاْٞ املعدل ىٓٗا  بٛاطط١ اؿشنات  ؾكذ قاٍ ىٔ ا٭ؾعاٍ " ؾأَا بٓا٤ َا َط٢ 

ُٹذٳ ؾزٖب ٌٵ   :َا مل ٜكال  ؾإْال٘ قٛيالو  َالشاّ    ٚأَا بٓا٤ , ٚزل  َُٚهحٳ ٚسٴ , ارٖالبٵ ٚاقتال
ٌٴ ٜٚزٖبٴ ٜٚطشبٴ :ٚكدلّا, ٚاضشبٵ ٚنزيو بٓا٤ َا مل ٜٓكط   ...ٜٚٴكتٌ ٜٚٴطشٳبٴ, ٜكت

  . 3بٖٚٛ نا٥ٔ إرا أخدلت" 

ٜؼعش بإٔ املتهًِ ٖالٛ احالذخ   "ٚإرا أخدلت  ...كدلّا ... َشّا :ؾإٕ قٛيو :ؾكٛي٘
  .اٱىشاب ٚؾل ايعاٌَؿشنات 

ٓا ْظتكش٨ ايهتاب يٛدذْا ايهالجرل ايهالجرل املؿٝالذ ىًال٢ إٔ املالتهًِ ٖالٛ       ٚيٛ سس
قاٍ يف باب ايؿاىالٌ ايالزٟ ٜتعالذاٙ ؾعًال٘ إىل َؿعٛيال٘"       .ايعاٌَ اؿكٝكٞ ٚيٝظت ايًؿع١

ال َالشادٙ  هلل استؿ  ٖٓا نُا استؿال  يف رٖالب    ؾعبذ ا .ضشب ىبذ اهلل صٜذّا :ٚريو قٛيو
ضشبٳ ب٘ نُا  تٳًِّ ٖٚٛ رٖب صٜذ ال ٚػٴػٹ َجاٍ أٚسدٙ طابكّا يًتُجٌٝ ى٢ً ايؿعٌ اي٬ص
ؾإٕ قذَت املؿعٍٛ  تعذ٣ إيٝ٘ ؾعٌ ايؿاىٌ, ػػًت ب٘ رٖب ٚاْتصب صٜذ ٭ْ٘ َؿعٍٛ

, ضشب صٜالذّا ىبالذ اهلل   :ٚريو قٛيوٚأخشت ايؿاىٌ دش٣ ايًؿغ نُا دش٣ ى٢ً ا٭ٍٚ 
  . 4ب٭ْو إمنا أسدت ب٘ َ٪خشّا َا أسدت ب٘ َكذَّا " 
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ِ   ؾٗزا ايٓص ٜ٪نذ ى٢ً إٔ  , طٝبٜٛ٘ نإ َذسنّا إٔ ايعاٌَ اؿكٝكالٞ ٖالٛ املالتهً
٘  , ٚإٔ ٖزا املتهًِ أساد ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ؾشؾ  ا٭ٍٚ ْٚصب ايجاْٞ  :ٚاْعالش إىل قٛيال

نٝـ أطٓذ ايؿعٌ إىل املخاطالب ايالزٟ ٖالٛ     .ب٘ رٖب تٳًِػٹنُا ػٴ, ضشب ب٘ تٳًِػٹػٴٚ
نٝـ ٜذيٌ ب٘ طالٝبٜٛ٘   ...٭ْو إمنا أسدت ب٘ َ٪خشّا :صاسب اؾ١ًُ ثِ اْعش إىل قٛي٘

ٚيعٌ ٖزا ٜؿٝذ إٔ ْعشٜال١ ايعاَالٌ ناْالت ْاضالذ١ ىٓالذ       .ى٢ً إٔ ايعٌُ نً٘ يًُتهًِ
ٚسبط طٝبٜٛ٘ بني ىٌُ ايعاٌَ ٚاملعٓال٢   .ٚيعٌ اـًٌٝ ٖٛ ٚاضعٗا َٚٗٓذطٗا, طٝبٜٛ٘
 ط٬َّا: :إٔ ٖزٙ اٯ١ٜ "ٚإرا خاطبِٗ اؾاًٖٕٛ قايٛا –أٟ أبٛ اـطاب  –ٚصىِ  :قا٬ّ٥
, ٚمل ٜ٪َش املظالًُٕٛ ٦َٜٛالزٺ إٔ ٜظالًُٛا ىًال٢ املؼالشنني     , ٭ٕ اٯ١ٜ َه١ٝ, ي١ ريو"مبٓض

 . 1بػشٻ خرل بٝٓٓا ٚبٝٓهِ ٫ٚ ٫, بشا٠٤ َٓو ٚتظًُّٗا:ٚيهٓ٘ ى٢ً قٛيو

١ يف ىًال٢ املؿعٛيٝال١ املطًكال     بإٔ ْصب بطال٬َاّ , ٚٚضح املدلد َا أسادٙ طٝبٜٛ٘
بقايٛا  قبًٗا ٖٛ ايعاَالٌ ؾٝٗالا يف قٛيال٘    ٌ ايؿعاملع٢ٓ ٚيٝع  اٯ١ٜ ايهشمي١ ايظابك١ طبب٘

ال ٚاملع٢ٓ ال ٚاهلل أىًالِ    , " ؾإمنا اْتصب ٭ْ٘ َصذس ىٌُ ؾٝ٘ ؾعً٘ ٫ ايكٍٛ :قاٍ, تعاىل
ٚبش٥ٓا بشا٠٤ ٭ْٗالِ مل ٜال٪َشٚا إٔ   , ٚتؿظرلٙ تظًُٓا َٓهِ تظًُّا, طًُٓا ط٬َّا :ٚقايٛا

  . 2ب"  ...ٜظُِّٛا ى٢ً املؼشنني إر راى ٚاٯ١ٜ َه١ٝ

طاس ايٓشا٠ ى٢ً ْٗر طٝبٜٛ٘ يف تؿظرل ايعالٛاٖش ايٓشٜٛال١ ىًال٢ ضال٤ٛ ْعشٜال١      ٚ
  .٭ِْٗ سأٚا إٔ ايٓعاّ ايًػٟٛ ايعشبٞ ٜٓتعِ بٗا, ايعاٌَ

ٚبني  ثاسٖا ايت اَتالذت إىل نالٌ أبالٛاب ايٓشالٛ     , يكذ ٚضٸح املدلد ٖزٙ ايٓعش١ٜ
ٍ  ؾكاٍ يف ْص داَ  َؿٝذ دذّا ٜٴ  :" ؾالإرا قًالت   :ؿِٗ َٓ٘ ايٓشٛ نً٘ ال ؾُٝا أسظب ال قا

ضشبٳ ىبذٴ اهلل ؾعشٻؾت  أْ٘ قذ نإ َٓال٘ ضٳالشٵبٷ    :ضشبٳ ىبذٴ اهلل صٜذّا ؾإٕ ػ٦ت قًت
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 :إ٫ أْو تعًِ إٔ ايطشب قذ تعذٸ٣ إىل َطشٚب ٚإٔ قٛيو, ؾصاس مبٓضي١ قاّ ىبذ اهلل
ٔٵ ريو املؿعٍٛ" , ضشبٳ ىبذٴ اهلل صٜذّا :ؾإٕ قًت ,مل ٜتعذ ؾاىً٘, قاّ َٳ  . 1بأىًُت  

َٚالٔ  , ٚأىًُت  ٜؿٝذ إٔ املتهًِ ٖٛ املشٜذ يًؿاى١ًٝ أٚ املؿعٛي١ٝ, ىشٻؾت  :٘ؾكٛي
ِٻ ؾٗٛ قذ ؾأ إىل اؿشنات يًذ٫ي١ ى٢ً ريو , ْؿِٗ ريو َٔ ضبط املتهًِ يًذًُال١ , ث

ضالشبٳ   :" ؾإٕ قًالت  :ٚأضاف املدلد َٛضشّا نٝـ اَتذ أثش ايعاٌَ إىل ايؿط٬ت ؾكاٍ
ٔٵ ري َٳ ٚقذ ىًُت إٔ ريالو ايطالشب ٫بالذ َالٔ إٔ     , و املؿعٍٛىبذ اهلل صٜذّا أىًُت  
ّٜٛ اؾُع١  :ؾإٕ قًت, ىٓذى أٚضشت املهإ :ؾإٕ قًت, ٜهٕٛ ٚق  يف َهإ ٚصَإ

قا٥ُّا ىشٻؾت  اؿالاٍ   :بٝٓت ايٛقت ٚقذ ىًُت إٔ يو سا٫ّ ٚيًُؿعٍٛ سا٫ّ ؾإٕ قًت
يالو إَالا إٔ   ٚقذ ىًُالت إٔ ر , قاىذّا أبٓت ىٔ سايو أٚ ساي٘ :َٓو أٚ َٓ٘ ؾإٕ قًت

 :ضشبّا ػذٜذّا أٚ بٝٓت ؾكًت :ؾإٕ قًت, ٜهٕٛ نجرلّا ٚإَا ق٬ًّٝ ٚإَا ػذٜذّا ٚإَا ٜظرلّا
يهزا أٚ َٔ أدالٌ نالزا أؾالذت ايعًال١ ايالت       :ؾإٕ قًت, ىؼشٜٔ ضشب١ّ صدت يف ايؿا٥ذ٠

ٚإٕ سالزؾت اطالتػ٢ٓ ايهال٬ّ ٚيالٝع     , بظببٗا ٚق  ايطشب ؾهٌ ٖزا صٜاد٠ يف ايؿٛا٥ذ
ؾٗزا ايالٓص ٜؿٝالذ َالا    ,  2بيضدت يف ايؿا٥ذ٠", ًت: ٚىُشٚ ساضشٚيٛ ق, ايؿاىٌ نزيو

  :ٜأتٞ

ٚاطتخذّ يزيو اؿشنات ايذاي١ ى٢ً  ..إٔ املتهًِ ٖٛ احذخ يًؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ  -1
ؾالذل٣   ...إ٫ أْالو  ,ٚيٛ قًالت  ,ٚأىًُت  ,ٜبذٚ ريو َٔ قٍٛ املدلد ىشؾت  .ريو

  .اٱطٓاد َؿٝذّا إٔ املتهًِ ٖٛ صاسب ايعاٌَ

ٚقذ ٜضٜالذ  , ًٜضَ٘ ؾاىٌ ٷ ٜكّٛ ب٘ َٚؿعٍٛ ٜك  ىًٝ٘, ذخ ٖٚٛ ايطشب َج٬ّإٔ اؿ  -2
املتهًِ يف ايؿا٥ذ٠ ؾٝٛسد ؾط٬ت تتعًل إَا باؿالذخ نالاملؿعٍٛ ٭دًال٘ ٚاملؿعالٍٛ     

ٖٚزا نً٘ ٜؿٝذ إٔ املالتهًِ بعالذ إٔ أدالش٣ ىًُٝال١      ...أٚ بايزات ناؿاٍ ...املطًل
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ؾشالذد  , أساد إٔ ٜٛط  املع٢ٓ, ؿعٍٛٚىُشّا ٖٛ امل, اٱطٓاد ؾذعٌ صٜذّا ٖٛ ايؿاىٌ
  ٘ ٍ   , صَٔ ايؿعالٌ َٚهاْال ٚسمبالا أساد بٝالإ ىًال١ ايؿعالٌ     , ٚسايال١ ايؿاىالٌ أٚ املؿعالٛ

أٟ إٔ املتهًِ أٚدذ ايع٬قات املع١ٜٛٓ ايذاخًٝال١ بتًالو اؿشنالات ايالت      ...ْٚٛى٘
َٻ١ ا٭يؿاظ بعطالٗا يالبعص ساًَال١     ,ٚضعٗا ى٢ً  خش ايهًُات ِٻ ايذلنٝب مبطا ؾت

ٖٚزا ٜزنشْا مبا قاي٘ ايًػٜٕٛٛ ىٔ ايعاٌَ ٚريو سالني قالايٛا:   , املؿٝذ٠ ٖزٙ املعاْٞ
ٖٚالزا َالا   , ٜشٜذٕٚ أْٗا تتششى يف املؼٞ ٚايظرل ٚتتتاب , إٕ ايعٛاٌَ ٖٞ ا٭سدٌ
ٚتشابطٗا بأثش ايعاٌَ ايزٟ ٜظشٟ ؾٝٗا يٝبالذٚ  , ٚتؼابهٗا, ًْشع٘ يف تتاب  ا٭يؿاظ

ٌٕ  :نُا قاٍ ابٔ ؾاسغؾايعاٌَ  .ايذلنٝب ٚاضشّا دًّٝا ىٓذ ايظاَ  ٌّ يف نٌ ؾع " ىا
  .ٜٴؿعٌ "

ؾٗالاٖٛ  , َٚا إٕ ْصٌ إىل ابٔ ايظشاز ست٢ ْش٣ ايٓعشٜال١ ٚاضالش١ املعالامل متاَالاّ    
, نٌ ريالو   1بٗا ايعٛاٌَ ايعا١ًَ ٚغرل ايعا١ًَٜزنش ؾٝ, ٜعٕٓٛ يًعٛاٌَ بعٓاٜٚٔ خاص١

  .ٞ نًٜ٘٪نذ ْطر ايٓعش١ٜ ىٓذِٖ ٚاقتٓاىِٗ بؿا٥ذتٗا ٚسلٛشلا يًٓشٛ ايعشب

ٚنًص بعذ ٖزا نً٘ إىل إٔ املتهًِ ٖٛ احذخ يًُعالاْٞ ال نُالا رنشْالا ال ٖٚالٛ        
٫ٚ ْهاد لذ خ٬ؾّا ىٓذ ايٓشٜٛني سٍٛ , املٓؼ٧ يًششنات ايت تذٍ ى٢ً ٖزٙ املعاْٞ

  .ٖزا ايؿِٗ ايعاّ يًعاٌَ

ٚقذ بني ايؼٝخ قُذ ىشؾ١ ال سمح٘ اهلل ال َؿّٗٛ ايعاَالٌ ٚٚضالش٘ مبالا ٫ َضٜالذ        
ٌٷ ٭ٕ ٜشؾال    , " ؾايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضالاؾ١  :كاٍ َذاؾعّا ىٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜؾ, ىًٝ٘ ىٹًال

ِٴ ايه١ًُ أٚ ٜٓصبٗا أٚ هشٖا ٖزٙ املعاْٞ ايت ٖٞ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ , املتهً
٫ ؼذخ يف ايه١ًُ اىتباطّا ٫ٚ بايتشهِ بٌ ٖٞ سادث١ َٔ ٚقٛىٗالا يف اؾًُال١ َٚالٔ    

قبالٌ إٔ  , ٚقُٛدٷ َج٬ّ يالٝع ؾُٝٗالا َعٓال٢ ايؿاىًٝال١ ٚاملؿعٛيٝال١     ؾُشُذٷ , َشنضٖا ؾٝٗا
ؾالإرا دخال٬ يف   , ٚإمنالا ٜالذ٫ٕ ىًال٢ املعٓالٝني ايًالزٜٔ ٚضالعا شلُالا       , ٜذخ٬ يف ايذلنٝب
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ؾاستبالاط قُالذ بايؿعالٌ    , سذثت ؾُٝٗا ٖزٙ املعاْٞ, ايذلنٝب ٚقٌٝ: قتٌ قُذٷ قُٛدّا
بايؿعٌ قتٌ ى٢ً د١ٗ ايٛقالٛع   ٚاستباط قُٛد, قتٌ ى٢ً د١ٗ ايٛقٛع َٓ٘ ؾٗٛ ايؿاىٌ

ٚايؿاى١ًٝ تكتطٞ َٔ املالتهًِ إٔ والذخ سؾعالّا ٚاملؿعٛيٝال١ تكتطالٞ      , ىًٝ٘ ؾٗٛ املؿعٍٛ
   . 1بْصبّا ٖٚهزا " 

ٚى٢ً ايعُّٛ ٫بذ يكاس٨ ٚداسغ ْعش١ٜ ايعاٌَ َٔ َعشؾ١ ايع١ً ايػا١ٝ٥ يهْٛٗا 
ٞ , تؿظش ايٓعش١ٜ ٚتٛضشٗا إىل ا٫سؼالاٍ   ًَٚخص ٖزٙ ايع١ً ٖٛ إٔ ايزٟ دؾ ٳ ايعشبال

, ؾاملالا٤ ىًال١ غا٥ٝال١   , َٔ َهإ إىل  خش يف ٖزٙ ايصششا٤ ٖٛ ٚدٛد املا٤ يف ريو املهإ
ٖٚهالزا  , دؾعت بايعشبٞ إىل ا٫سؼالاٍ بٛاطالط١ٺ َالٔ مالٛ بعالرٕل أٚ ىًال٢ سدًٝال٘ َالج٬ّ        

ٚايشؾ  ٜظالتًضّ ايطال١ُ   , ؾايؿاى١ًٝ ى١ً دعًت املتهًِ ٜشؾ  ايًؿع١, ايذلانٝب ايًػ١ٜٛ
  . 2بَٚجٌ ٖزا سصٌ َ  املؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ , زٙ ايؿاى١ًٝيًذ٫ي١ ى٢ً ٖ

, ؼذثٛا ىٔ ٖزٙ ايٓعشٜال١ أخرلّا هذ بٓا إٔ ْؼرل إىل دٗٛد بعص احذثني ايزٜٔ 
" إٕ ايعاَالٌ ٖالٛ    :ؾكذ ىشف ايؼٝخ َصطؿ٢ ايػ٬ٜٝ  ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ ٚايعٌُ بكٛي٘

أٚ اؾالضّ أٚ اـؿالص ؾُٝالا    أٚ ٖٛ َا وذخ ايشؾ  أٚ ايٓصب , َا وذخ تػرلّا يف غرلٙ
أٚ ْصالب أٚ   ٚا٭ثشٴ اؿاصالٌ َالٔ سؾال    , ؾٗٛ َا ٜتػرل  خشٙ بايعاٌَ" :ًٜٝ٘ أَا املعٍُٛ

  . 3باٱىشاب" :دضّ أٚ خؿص ٜظ٢ُ ايعٌُ أٟ

ٖٛ َا ٜ٪ثش يف ايًؿالغ تالأثرلّا ٜٓؼالأ ىٓال٘ ى٬َال١       :ٚسأ٣ ىباغ سظٔ إٔ ايعاٌَ
٫ٚ ؾشم بني إٔ تهٕٛ  ,١ أٚ غرلُٖاإىشاب١ٝ تشَض إىل َع٢ٓ خاص نايؿاى١ًٝ أٚ املؿعٛيٝ

  . 4بتًو ايع١َ٬ ظاٖش٠ أٚ َكذس٠

                                      
 .81الال  80ايٓشٛ ٚايٓشا٠,  -1
 .81ايٓشٛ ٚايٓشا٠,  -2
 .ببتصشف  3/274داَ  ايذسٚغ ايعشب١ٝ  -3
 .1/75ايٓشٛ ايٛايف  -4
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أَا ايذنتٛس قُذ ايبٓا ؾشأ٣ إٔ املشاد َٔ ايعاَالٌ ىٓالذ ايٓشالا٠ ٖالٛ بٝالإ دٗال١       
  . 1بايتعًل بني أدضا٤ ايذلنٝب

ٚقذّ ايؼٝخ ايػ٬ٜٝ  بعذ ريالو ٖالزٙ ايٓعشٜال١ بصالٛس٠ ٫ ؽًالٛ َالٔ دالذ٠ يف        
" ؾُٓٗا َا  :قاٍ, ٛضشّا نٝـ اْتعُتٵ قٛاىذ ايٓشٛ نًٗاَ, يف ايطشق ايعشض ٚابتهاس

نايؿعٌ ٜشؾ  ايؿاىٌ ٜٚٓصب , ٜ٪ثش ؾُٝا ًٜٝ٘ ؾرلؾ  َا بعذٙ أٚ ٜٓصب٘ أٚ هضَ٘ أٚ هشٙ
ٚنشالشٚف  , ٚنأدٚات اؾضّ ػضّ ايؿعٌ املطالاسع , ٚناملبتذأ ٜشؾ  اـدل,  2باملؿعٍٛ ب٘

ٜ٪ثش ؾٝ٘ َا قبًال٘   َٚٓٗا َا, أٚ ايعاٌَاؾش ؽؿص َا ًٜٝٗا َٔ ا٭زلا٤ ؾٗزا ٖٛ امل٪ثش 
ٚاملظبٛم عالشف  , ٚاملطاف إيٝ٘, ؾرلؾع٘ أٚ ٜٓصب٘ أٚ هشٙ أٚ هضَ٘ نايؿاىٌ ٚاملؿعٍٛ

  . 3بؾٗزا ٖٛ املتأثش أٚ املعٍُٛ, ٚايؿعٌ املطاسع ٚغرلٖا, اؾش

, ٚطٛف, ٚقذ, ٚبٌ, ٌٖ :مٛ, َٚٓٗا َا ٫ ٜ٪ثش ٫ٚ ٜتأثش نبعص اؿشٚف
 .  4بٔ سشٚف املعاْٞٚغرلٖا َ, ٬ٖٚ

ٚايٓتٝذ١ اؿاص١ً َٔ ؾعٌ امل٪ثِّش ٚاْؿعاٍ املتأثش ٖٛ ا٭ثالش نع٬َالات اٱىالشاب    
أٚ اؾضّ ؾٗٞ ْتٝذ١ يتالأثرل ايعٛاَالٌ ايذاخًال١    , أٚ اؾش, أٚ ايٓصب, ايذاي١ ى٢ً ايشؾ 
  . 5بٚيتأثش ايهًُات بٗزٙ ايعٛاٌَ", ى٢ً ايهًُات

                                      
 .20شا٠, املكذ١َ ايشد ى٢ً ايٓ -1
 ٜٚٓذسز ؼت ريالو أدٚات ايٓصالب يهٓال٘ مل ٜالزنشٖا ٫نتؿا٥ال٘ بالايكٍٛ إٕ ايؿعالٌ ٖالٛ ايٓاصالب          -2

 يًُؿعٍٛ. –َج٬ّ  –
رنش يف اشلاَؽ: امل٪ثش: ايؿاىٌ ايزٟ وذخ أثشّا يف غرلٙ. ٚاملتأثش: املٓؿعٌ ايزٟ ٜكبٌ أثش غرلٙ  -3

اطتعًُٓا ٖزا ا٫ػتكام يٲػاس٠ إيٝ٘, ٚقٝاغ ايًػ١ ٫  ؾٝ٘, قاٍ: ٚمل ٜزنش ايًػٜٕٛٛ " تأثش " إ٫ أْٓا
 ٜأباٙ, أقٍٛ: يكذ اطتخذَٗا َٔ قبٌ ايشضٞ أٜطّا

 ٚرنشْا َٔ قبٌ أْٗا ت٪ثش َع٢ٓ ؾكط. -4
 .3/275داَ  ايذسٚغ ايعشب١ٝ  -5
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ش١ٜ بٛضٛق َٔ خ٬ٍ ػشس٘ ٚػشق أٜطّا ا٭طتار ىباغ سظٔ ٖزٙ ايٓع
ـٳ " ؾكاٍ   :يًُجاٍ  " أنشّ قُٛدٷ ايطٝ

ّ   , إيٝ٘ ػ٤ٞ ٖٛ ؾعٌ ايهشّ بٳظٹ" إٕ قُٛدّا يف ٖزٙ اؾ١ًُ ْٴ , ؾٗالٛ ؾاىالٌ ايهالش
ّ  :ؾبذ٫ّ َٔ إٔ ْكٍٛ سالزؾٓا ٖالزٙ ايهًُالات    , ْظب إىل قُٛد أْ٘ ؾعٌ ػ٦ّٝا ٖٛ ايهالش

ٜٚذٍ ىًٝٗا ريالو  , شا٠ ٜشػذ إيٝٗاايهجرل٠ ٚاطتػٓٝٓا ىٓٗا بشَض صػرل اصطًح ىًٝ٘ ايٓ
ؾٗزٙ ايط١ُ ايت ى٢ً صػشٖا تذٍ ى٢ً  .ايشَض ٖٛ " ايط١ُ " ايت يف  خش ن١ًُ " قُٛد "

ٖٚزٙ َكذس٠ ٚبشاى١ أدت إىل ادخاس ايٛقت ٚاؾٗذ باطتعُاٍ ريالو  , نٌ ٖزا احزٚف
ٍٻ ى٢ً املع٢ٓ املطًٛب بأخصش إػاس٠   .ايشَض ا٫صط٬سٞ ايزٟ د

ىشؾٓا ريو َٔ ن١ًُ  ؟ٓا إٔ قُٛدّا ؾعٌ ػ٦ّٝا أٟ أْ٘ ٖٛ ايؿاىٌيهٔ نٝـ ىشؾ
ؾٛدٛد ايؿعٌ , قبً٘ ٖٞ " أنشّ ٳ" ٜٚظُٝٗا ايٓشا٠  ؾع٬ّ ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜٛدذ ايؿعٌ بٓؿظ٘

  ٌ ٚطشٜكال١  , دٍ ى٢ً ٚدٛد ايؿاىٌ ٚٚدٛد ايؿاىٌ ٜكتطٞ إٔ ْعًٓ٘ ْٚزٜ  أْال٘ ايؿاىال
نايطال١ُ ايالت   , شَض ٜػ  ىٔ ٖزٙ ٚتًواٱراى١ قذ تهٕٛ بهًُات نجرل٠ أٚ ق١ًًٝ أٚ ب

  .اختاسٖا ايٓشا٠ ٚاصطًشٛا ى٢ً أْٗا ايشَض ايذاٍ ى٢ً ايؿاى١ًٝ

, ىٓ٘ أ٫ّٚ إىل ايؿاىٌ ٚإىل ايهؼـٚى٢ً ٖزا ٜهٕٛ ايؿعٌ ٖٛ ايظبب يف ا٫ٖتذا٤ 
  .ثِ إىل ٚض  ايشَض ايصػرل يف  خشٙ يٝهٕٛ إى٬ّْا ى٢ً أْ٘ ايؿاىٌ ٚػاس٠ّ داي١ ىًٝ٘

ّ , ٜكاٍ ىٔ ن١ًُ ايطٝـ َٚجٌ ٖزا , ؾكذ ْظب إيٝ٘ ػ٤ٞ ٖٛ أْ٘ ٚق  ىًٝ٘ نالش
ؾشزؾٓا ٖزٙ ايهًُالات ايهالجرل٠ ٚاطالتػٓٝٓا ىٓٗالا بشَالض "      , أٚ سصٌ ي٘ ػ٤ٞ ٖٛ ايهشّ

, ايؿتش١ " يف  خش ن١ًُ ايطٝـ ؾٗٞ ت٪دٟ َا ت٪دٟ ايهًُالات املتعالذد٠ ايالت سالزؾت    
 ٌ ٌ   ٚايزٟ أسػذْا إىل إٔ ايطٝـ ٚق  ىًٝ٘ ػ٤ٞ ٖٛ ٚدٛد ايؿعال ٚملالا  , أٜطالّا ٚايؿاىال

نإ ايؿعٌ ٖٛ املشػذ إىل ايؿاىٌ ٚايذاٍ ىًٝ٘ ٚنإ ايؿعٌ ٖٛ ا٭صٌ يف اٱسػاد ٚيف 
ؾٗٛ ا٭صٌ أٜطّا يف دًب ايع٬َال١  ايذايال١ ىًال٢ نالٌ     , ايذ٫ي١ ى٢ً ايؿاىٌ ٚاملؿعٍٛ

  . 1بٖٚٛ ايظبب ا٭طاطٞ يف ف٦ٝٗا ؾظُٞ يزيو ىاًَٗا ", َُٓٗا

                                      
 .1/75ايٓشٛ ايٛايف  -1
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ىً٘ َٚؿعٛي٘ ٜكاٍ يف غرلٙ َٔ ايعٛاَالٌ ا٭خالش٣ َال     َٚا ٜكاٍ يف ايؿعٌ َ  ؾا
أّ َع١ٜٛٓ نا٫بتذا٤ , ٚاؾٛاصّ, نايؿعٌ ٚسشٚف اؾش :طٛا٤ أناْت يؿع١ٝ, َع٫ُٛتٗا

  . 1بٚايتذشد َٔ ايٓٛاصب ٚاؾٛاصّ

 .َٚ  ٚضٛق ٖزٙ ايٓعش١ٜ ظٗشت أط١ً٦ تتصٌ بايعاٌَ أداب ىٓٗا ايٓشا٠ بذق١

  ٟريو ايظ٪اٍ ا٭ٍٚ ايعاّ ايز َٔ  ٛ ملالارا أطالٓذ ايٓشالا٠ يف     :أثاسٙ ابٔ َطالا٤ ٖٚال
أػاس إىل  ؟إٕ املتهًِ ٖٛ ايعاٌَ:ٚمل ٜكٛيٛا صشاس١, قٛشلِ ٖزا ايعٌُ إىل ا٭يؿاظ

إٔ ايٓصالب ٚاـؿالص ٚاؾالضّ ٫     –أٟ ايٓشا٠  –" َٔ ريو ادىا٩ِٖ  :ريو بكٛي٘
ٟ , ٜهٕٛ إ٫ بعاٌَ يؿعٞ  ٚىالدلٚا , ٚإٔ ايشؾ  َٓٗا َا ٜهٕٛ بعاٌَ ٚبعاٌَ َعٓالٛ

إٔ ايشؾال  ايالزٟ يف صٜالذ     :ضالشب صٜالذٷ ىُالشاّ    :ىٔ ريو بعباسات تِٖٛ إٔ قٛيٓالا 
ٚايٓصالالب ايالالزٟ يف ىُالالشٚ إمنالالا أسذثالال٘ " ضالالشب " َٚالالزٖب أٖالالٌ اؿالالل إٔ ٖالالزٙ  

ٚإمنا تٓظب إىل اٱْظالإ نُالا ٜٓظالب إيٝال٘     , ا٭صٛات إمنا ٖٞ َٔ ؾعٌ اهلل تعاىل
ٗا بعطّا ؾباطالٌ ىكال٬ّ   ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ا٭يؿاظ وذخ بعط, طا٥ش أؾعاي٘ ا٫ختٝاس١ٜ

ٌ , ٫ ٜكٍٛ ب٘ أسذ َٔ ايعك٤٬, ٚػشىّا ٫ , ٚايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ مل ٜكٌ بعًُٗا ىاقال
٭ْٗا ٫ تؿعٌ بإساد٠ ٫ٚ بطب  " ثِ سؾص ايكٍٛ إْٗالا تعُالٌ   , أيؿاظٗا ٫ٚ َعاْٝٗا

ِ  –٭ٕ ايكٍٛ بعًُٗا أؾط٢ , ى٢ً ٚد٘ ايتؼبٝ٘ ٚايتكشٜب إىل تػالٝرل   – نُا ٜالضى
ِّ ن٬ّ ايشب ٚسط ٚادىالا٤ ايٓكصالإ ؾُٝالا ٖالٛ     , ٘ ىٔ ستب١ ايب٬غ١ إىل دسد١ ايعال

  . 2بٚؼشٜـ املعاْٞ ىٔ املكصٛد بٗا, ناٌَ

                                      
 .بتصشف 1/73ايٓشٛ ايٛايف  -1
يف ايشد ى٢ً ابٔ  َبشجّا خاصّا –ؾُٝا بعذ  – , بتصشف, ٚطٓؿشد70- 69ايشد ى٢ً ايٓشا٠ ص  -2

 .َطا٤
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  :ٚأداب ايٓشا٠ ىٔ ٖزا ايظ٪اٍ ؾكايٛا
 َٚالاداّ ٖالٛ َٛدٹالذٷ   , إرٶا ٖٛ َٛدٹذ املٛدٹذ أٜطالاّ إرا نإ املتهًِ ٖٛ احذخ يًعاٌَ 
ٌٴ يًؿعٌ ٭ْ٘ َ ٚقالاٍ  ,  1بايعٌُ أٚ ٭ْ٘  ي١ يف, ٛدٳذ املٛدٹذٳاملٛدٹذٳ صحٸ إٔ ٜٴٓظب ايعُ

      ٌ  ايشضٞ يف َٛض   خش: " اىًِ إٔ قذخ ٖزٙ املعالاْٞ ال ايؿاىًٝال١ ٚاملؿعٛيٝال١ ال يف نال
يهٓ٘ ْٴظب إسذاخ ٖزٙ ايع٬َالات إىل ايًؿالغ   , اطِ ٖٛ املتهًِ ٚنزا قذخ ى٬َاتٗا

نُالا  , يًع٬َال١ ب ؾظُٞ ىا٬َّ يهْٛ٘ نايظب, ايزٟ بٛاططت٘ قاَت ٖزٙ املعاْٞ با٫طِ
  . 2بّ"ايه٬ أْ٘ نايظبب يًُع٢ٓ امُلعًِ ؾكٌٝ: ايعاٌَ يف ايؿاىٌ ٖٛ ايؿعٌ ٭ْ٘ صاس أسذ دض٥ٞ

إٕ ايؿعٌ ٖٛ  ي١ اطتعًُٗا املتهًِ يًٛصالٍٛ إىل َالا    :ٚأنذٚا ى٢ً ريو بايكٍٛ
ٍ  , ؾ٬ َاْ  َٔ ْظالب١ ايؿعالٌ إىل ٖالزٙ اٯيال١    , ٜشٜذ َٔ املعاْٞ قطعالتٵ   :ؾالايعشب تكالٛ

ٌٳ إىل ايظهني ,ايظهنيٴ نُا أطٓذٚا ايطشب , نُا تكٍٛ قطعتٴ بايظهني أٟ تظٓذٴ ايعُ
 .َ  إٔ ضاسب ايًالص ٖالِ ساػال١ٝ ا٭َالرل    , ضشب ا٭َرلٴ ايًصٻ :إىل ا٭َرل يف قٛشلِ

َٚالٔ  يصاسيب َؼرلّا إىل َالا رنشْالاٙ: "   قاٍ ابٔ ؾاسغ يف ا .ٚنٌ ريو ضشبٷ َٔ اجملاص
, أساد اؿالا٥ُط إٔ ٜكال ٳ   : يف اؿكٝك١ ٜكٛيٕٛطٓٔ ايعشب إضاؾ١ ايؿعٌ إىل َا يٝع ؾاى٬ّ

 :ايؼُاخ ٚيف نتاب اهلل دٌ ثٓا٩ٙ " دذاسّا ٜشٜذ إٔ ٜٓكص " ٖٚٛ يف ػعش ايعشب نجرل قاٍ
 أقاَالالتٵ ىًالال٢ سٳبٵعٳٝٵُٗالالا داستالالا صالالّؿا    

 
 

َٴصالالالالط٬ُٖا   ٝٵتٶالالالالا ا٭ىالالالالايٞ دٳْٛتالالالالا  ُٳ  ُن
  . 3بؾذعٌ ا٭ثايف َك١ُٝ 

                                      
 ., ٚاملشاد َٔ يؿغ اٯي١ إٔ ايؿعٌ ٖٛ امل٪ثش136ايٓشٛ ٚايٓشا٠  -1
 .1/21ػشق ايهاؾ١ٝ  -2
, ٚيف ٖاَؽ املشد  املزنٛس: ٜٚع  ظاستا صؿا: ا٭ثؿٝتني ٭ُْٗا َكطٛىتإ َٔ 346ايصاسيب  -3

صؿا, قاٍ ا٭ىًِ: ٜع  إٔ ا٭ىايٞ َٔ ا٭ثؿٝتني مل تظٛدٻ ايصؿا, ُٚنُٝتا ا٭ىايٞ: صؿ١ ؾاستا 
يبعذٖا ىٔ َباػش٠ ايٓاس, ؾٗٞ ى٢ً يٕٛ اؾبٌ ٚقٛي٘: دْٛتا صؿا: ْعت ثإ يكٛي٘:داستا صؿا, 
ٚاملصط٢ً: َهإ ايص٤٬ أٟ ا٫سذلام بايٓاس ٜشٜذ إٔ أطاؾٌ ا٭ثايف قذ اطٛدت َٔ إٜكاد ايٓاس 

 ٬ُٖا ساد  ىٓذ طٝبٜٛ٘ يكٛي٘:داستا صؿا, ٚىٓذ املدلد يٮىايٞ.بٝٓٗا, ٚايطُرل املج٢ٓ يف َصط
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ٍ   1بچڄ  ڃٹ چ ظالش قٛيال٘   ٚإىل مٛ ٖزا أػالاس ابالٔ ىطٝال١ سالني ؾ      :قالا
  :اطتعاس٠ نُا قاٍ ايؼاىش

 قذ دٳذٸتٹ اؿشبٴ بهِ ؾذٴذٸٚا

ّٳ يًٝو  . 2بٚمٛٙ, َٚٔ ٖزا ايباب ْا

أَا ابٔ خشٚف ؾكذ رنش دٛابّا ؾًظؿّٝا َٓطكّٝا سني سدٻ ى٢ً أبٞ ىًٞ ايؿاسطالٞ  
ٍ , ايزٟ ْٴظب إيٝ٘ أْ٘ أضاف ايعُالٌ إىل ا٭يؿالاظ سكٝكال١    أطالٓذٚا  " إٕ ايٓشالٜٛني   :قالا

ٚا٭يؿاظ ٫ ىٌُ , ايعٌُ إىل ا٭يؿاظ ٚايشاؾ  ٚايٓاصب ٚاؾاس ٚاؾاصّ إمنا ٖٛ املتهًِ
يهٔ ملا نإ املتهًِ ٜشؾ  ىٓذ سطٛس بعص ا٭يؿاظ ٜٚٓصب ىٓذ  خش ٚهش ٚهضّ , شلا

ؾهاْت ػشٟ َ  أْٛاع اٱىشاب ٚدٛدّا ٚىذَّا ْظبٛا ايعُالٌ إيٝٗالا اتظالاىّا    , ىٓذ  خش
  . 3بق ؾكطْٚعُّا ي٬صط٬

" ٚإمنا ْظبٓاٖا إىل  :ٚنإٔ ايذنتٛس إبشاِٖٝ ايبٓا ػشق ن٬ّ ابٔ خشٚف سني قاٍ
  ٘ ؾًُالا نالإ ايؿعالٌ    , ايًؿغ ايطايب يف ايذلنٝب ملا ناْت تٛدذ بٛدٛدٙ ٚتعالذّ بعذَال

ٚملا نالإ املصالذس دال٤ٞ بال٘     , املتعذٟ ٜطًب ؾاى٬ ٶَٚؿع٫ّٛ ْظبٓا ايشؾ  ٚايٓصب إيٝ٘
ٌ  يتأنٝذ َع٢ٓ اؿذخ يف  ٚملالا نالإ ايٓعالت    , ايؿعٌ أٚ يبٝاْ٘ ؾكذ ْظبٓا ْصالب٘ إىل ايؿعال

ؾاؿكٝكال١ إٔ  , د٤ٞ ب٘ يتخصٝص املٓعٛت أٚ تٛضٝش٘ ؾكذ ْظبٓا ايعُالٌ إىل املٓعالٛت  
ؾهالٌ يؿالغ اصالطًشٓا ىًال٢ تظالُٝت٘ ىالا٬َّ       , اصط٬ق ايعٌُ أسدْا ب٘ بٝإ ايع٬قات

                                      
 .21طٛس٠ قُذ  -1
, قاٍ احكل: ٖزا ػاٖذ ى٢ً إطٓاد ايؿعٌ إىل َٔ ٫ ٜكّٛ ب٘ ى٢ً طالبٌٝ  13/406احشس ايٛدٝض  -2

اجملاص, ؾكذ أطٓذ ايؼاىش اؾذ إىل اؿشب ٚاؾذ ضذ اشلضٍ, ٚقٛي٘: دذت  اؿشب, َعٓاٙ: اػتذت 
تعذ ٖض٫ّ ؾكابًٖٛا با٫دتٗاد ٫ٚ تتٗاْٚٛا... ٚأضاف قا٬ّ٥: أطالٓذ س٩بال١ ايٓالّٛ إىل ايًٝالٌ يف      ٚمل

 .قٛي٘: ؾٓاّ يًٝٞ ٚػ٢ً
 .3/133املكاصذ ايؼاؾ١ٝ  -3
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ُٝت٘ َعُال٫ّٛ ؾالاىًِ   ٚنٌ يؿغ اصطًشٓا ى٢ً تظ, ؾاىًِ أْ٘ يف ايذلنٝب طايب يػرلٙ
  . 1بأْ٘ َطًٛب يػرلٙ"

يف ْظالب١ ايعُالٌ إىل ٖالزٙ ا٭يؿالاظ      ٚقذ أػاس ايبٓا أٜطّا إىل تظاَح ايٓشا٠ أٜطّا
" إٕ ايٓشا٠ يف قٛشلِ بايعاٌَ ناْٛا َتظاقني سني ْظالبٛا ايعُالٌ إىل ا٭يؿالاظ أٚ     :ؾكاٍ

   . 2بٚإٕ ريو ػ٤ٞ نإ َكشسّا ٚاضشّا يف َصٓؿاتِٗ ", املعاْٞ

ؾالزنش إٔ ممالا أخالزٙ بعالص املتظالشىني       ىشض ىباغ سظٔ شلزٙ ايكط١ٝ أٜطّاٚ
ؾذعًٛٙ ٖٛ ايزٟ ٜشؾ  أٚ ٜٓصب أٚ هش , ى٢ً ايٓشٜٛني ٖٛ ْظبتِٗ ايعٌُ إىل ايعاٌَ

ِ  ؟ٚنٝـ ٜٓظب إيٝ٘ ايعٌُ ٖٚٛ ٫ ٜعٌُ ػ٦ّٝا, أٚ هضّ  ؟ٚإمنا ايزٟ ٜعٌُ ٖٛ املالتهً
ػالشٟ ؾٝٗالا ايالشٚق    , يٝظت كًٛقات سٝال١ " إٕ تًو ايعٛاٌَ بٓٛىٝٗا  :ٚسد ريو قا٬ّ٥

ٚؼالذخ  , ٚتتالأثش سكالّا مبالا ٜصالٝبٗا    , ؾتعٌُ َا تشٜذ ٚؼع َا ٜك  ىًٝٗا ٚت٪ثش بٓؿظٗا
إمنا ايزٟ ٜ٪ثش ٚوذخ سشنالات  , ؾًٝع شلا ػ٤ٞ َٔ ريو, سشنات اٱىشاب املختًؿ١

 ٚيهٔ ايٓشا٠ ْظبٛا إيٝٗالا ايعُالٌ ٭ْٗالا املشػالذ إىل    , اٱىشاب ٖٛ املتهًِ ٚيٝظت ٖٞ
إر ٖالٞ  , ٖٚٞ ْظب١ داس١ٜ ى٢ً أصح ا٫طتعُا٫ت ايعشب١ٝ ٚأبًػٗالا , املعاْٞ ٚايشَٛص

ؾًالٝع يف  , ٚإرا ثبت شلالا ٖالزا  , ايظبب يف ا٫ٖتذا٤ إىل نؼـ  املع٢ٓ املشاد َٔ ايه١ًُ
" نالإ "   :ٚتظُٝتٗا " ىا٬َّ " ٫ٚ ىٝب يف إٔ ْكٍٛ َج٬ّ, ايًػ١ َاْ  َٔ ْظب١ ايعٌُ إيٝٗا

.. إىل غرل ريو  مما هشٟ ." ٚإٕ " تٓصب املبتذأ ٚتشؾ  اـدل, ٓصب اـدلتشؾ  املبتذأ ٚت
ٖزا اجملش٣ ايزٟ ٜتؿل بػرل ػالو َال  أصالٍٛ ا٫طالتعُاٍ ايعشبالٞ ايؿصالٝح بالٌ َال          

  . 3با٭طًٛب ايب٬غٞ ا٭ى٢ً"

                                      
 .17املكذ١َ  ,ايشد ى٢ً ايٓشا٠ -1
 .19ايشد ى٢ً ايٓشا٠, املكذ١َ,  -2
 .بتصشف 1/74ايٓشٛ ايٛايف  -3
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تأثشٖالا بالاؿشٚف ظالاٖش٠ ٚاضالش١ يف     ٚ ٚظاٖش٠ تأثش ايهًُات بعطالٗا بالبعص  
ٍ    , شٜالـ َالج٬ّ  ايذسغ ايٓشٟٛ ؾالبأٍ  تؿٝالذ ايتع  , ٚايظالني ٚطالٛف تؿٝالذإ ا٫طالتكبا

, ٫ َاْ  َٔ سصٛي٘ َٔ تؼهٌٝ  خالش ايهًُال١  , ؾايتأثرل نُا وصٌ يف املعاْٞ ٚايضَإ
  . 1بٚنٌ ريو َشدع٘ إىل املتهًِ ايزٟ ًٜذأ إىل ٖزا يٝعدل ىُا ٜشٜذ

 ْٞايٓشا٠ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ىٛاٌَ :ٚايظ٪اٍ ايجا ٌٔ ِٳ مل هع ١ًٝ ٖٞ َ  إٔ ايؿاى, يٹ
ٚنزيو املؿعٛيٝال١ ٖالٞ ايذاىٝال١ إىل    , ايذاى١ٝ إىل ايشؾ  املكتطٞ ؿشنت٘ أٟ ايط١ُ

, ٚنالزيو اٱضالاؾ١ ٖالٞ ايذاىٝال١ إىل اؾالش     , ايٓصب املكتطٞ ؿشنتال٘ أٟ ايؿتشال١  
  ؟.باملطاف أٚ عشف ٚن٬ُٖا ي٘ سشن١ ٚاسذ٠ ٖٚٞ ايهظش٠

ايؿعٌ أٚ ػالبٗ٘   يزا ْٝط اؿهِ مب٬صَٗا ٖٚٛ, إٔ ايؿاى١ًٝ أَش خؿٞ :ؾاؾٛاب
ؾؿٞ أصٍٛ ايؿك٘ يف ى١ً ايكٝاغ إٔ ايع١ً إرا ناْالت خؿٝال١   , ٭ْ٘ أظٗش َٓٗا يف ايه٬ّ

ـٺ ظاٖٕش َٓطبط نايذلخص يف ايظؿش بايؿطش ىًت٘ يف , أٚ غرل َٓطك١ٝ ْٝط اؿهِ بٛص
ٚنالزيو ايكصالاص   , ٚيهٓٗا ملا ناْت غرل َٓطبط١ ْٝط اؿهِ بايظالؿش , اؿكٝك١ املؼك١
ٚقٌ َجٌ ريو , ٚيهٓ٘ ملا نإ خؿّٝا ْٝط بايكتٌ باحذد, ايعُذ ٚايعذٚإىًت٘ ٖٛ ايكتٌ 

ٖٚالٛ ايؿعالٌ   , ْالٝط اؿهالِ بالا٭َش ايعالاٖش    , يف املؿعٛي١ٝ ٚاٱضاؾ١ إر ملا ناْتا خؿٝالتني 
  . 2بٚسشف اؾش ٚاملطاف

                                      
َٚٔ املؿٝذ إٔ ْزنش إٔ ؾًظؿ١ ايعاٌَ تتعًل باىتكالاد بعالص ايطٛا٥الـ     ,81ال 80ايٓشٛ ٚايٓشا٠,  -1

اٱط١َٝ٬, ؾُٔ املعًّٛ إٔ املعتضي١ رٖبٛا إىل إٔ اٱْظإ ٖالٛ ايالزٟ ٜؿعالٌ ايؿعالٌ, ؾايعالاٖش إٔ      
َزٖب اؾُٗٛس يف ْعشتِٗ إىل إٔ املتهًِ ٖٛ احذخ يًششنات ٖٛ أثش َٔ  ثالاس املعتضيال١, َٚالٔ    

١ُٝ رٖبت إىل إٔ اهلل ٖٛ ايؿاىٌ يهٌ ػ٤ٞ, ؾايعالاٖش إٔ ابالٔ َطالا٤ سالني     املعًّٛ أٜطّا إٔ اُؾٗ
قاٍ: إٕ ٖزٙ ا٭صٛات ال أٟ اؿشنات اٱىشاب١ٝ ال إمنا ٖٞ َٔ ؾعٌ اهلل تعاىل ًٜتكٞ َال  َالزٖب     

 .241اُؾ١ُٝٗ. اْعش يزيو: تكِٜٛ ايؿهش ايٓشٟٛ يًذنتٛس ىًٞ أبٛ املهاسّ 

ٖزا ايٓص ايؿكٗٞ ا٭صٛيٞ ٚضش٘ ايالذنتٛس ىبالذ    َٚع٢ٓ بتصشف. 147ال136ايٓشٛ ٚايٓشا٠,  -2
 =إٕ اؿه١ُ َٔ إباس١ ايؿطش يًُظالاؾش  قاٍ: 161ايهشِٜ صٜذإ يف نتاب٘ ايٛدٝض يف أصٍٛ ايؿك٘, 
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 ٚملالارا مل ٜهالٔ    ؟ٚمل ٜهٔ َٓصالٛباّ  ايؿاىٌ َشؾٛىّاملارا نإ سل  :ٚايظ٪اٍ ايجايح
 ؟ٚايؿاىٌ َٓصٛبّا, ىّااملؿعٍٛ َشؾٛ

 : َٔ ٚدٛٙ نُا قاٍ ابٔ ٜعٝؽ :اؾٛابٚ

يًؿشم بٝٓ٘ ٚبني املؿعٍٛ ايزٟ ي٫ٛ اٱىشاب ؾاص إٔ ٜتِٖٛ  سؾ   ايؿاىٌ إٔ :أسذُٖا
 .اْ٘ ؾاىٌ

ٕ  ٚإمنالا , ٚاملؿعٍٛ بايٓصب يطعؿ٘, إٔ ايؿاىٌ اختص بايشؾ  يكٛت٘ :ثاْٝا ايؿاىالٌ   نالا
ٚيٝع املؿعٍٛ نزيو بٌ هالٛص طالكٛط٘   , يؿعٌ ىٓ٘ٚىذّ اطتػٓا٤ اايؿعٌ  يًضَٚ٘ قّٜٛا

ٛ أٚايطال١ُ  , ؾإرا نإ ايؿاىٌ أق٣ٛ ٚاملؿعٍٛ أضعـ, ٚسزؾ٘ ٕ ٭, َالٔ ايؿتشال١   ٣قال
, ٭ْٗا أضالٝل كشدالاّ  , َٔ ا٭يـ أق٣ٛٚايٛاٚ , ٚايؿتش١ َٔ ا٭يـ, ايط١ُ َٔ ايٛاٚ

 ٚكالشز اؿالشف  , هٔ ريو يف ا٭يـ يظع١ كشدٗالا ميٚيزيو ٜظٛؽ ؼشٜو ايٛاٚ ٫ٚ 
ٟ  , نًُا اتظ  ضعـ ايصٛت اـاسز َٓ٘ ؾٓاطالبٛا  , ٚإرا ضام صٳًُبٳ  ايصالٛت ٚقالٛ

ـٳا٭ق٣ٛ اٛا بإٔ أىَط ـٳ ٭ق٣ٛ ٚا٭ضع  .ا٭ضع

ٚقذ ٜهٕٛ يال٘  , ٜهٕٛ ي٘ إ٫ ؾاىٌ ٚاسذ إٔ ايؿاىٌ أقٌ َٔ املؿعٍٛ إر ايؿعٌ ٫ :ثايجّا
ٚأىطٛا املؿعٍٛ , ايزٟ ٖٛ ثكٌٝ .ؾأىطٛا ايؿاىٌ ايزٟ ٖٛ قًٌٝ ايشؾ ٳ.َؿع٫ٛت نجرل٠

 :ٛدٗنييٚإمنا ؾعًٛا ريو , ايزٟ ٖٛ خؿٝـ ايزٟ ٖٛ نجرل ايٓصبٳ

                                                                                           
يف سَطإ ٖٞ املؼك١, ٚيهٔ ٖزٙ املؼك١ غرل َٓطبط١ ؾٗٞ تكذٜش١ٜ, ؾشبط ايؼاسع ٖزا اؿهالِ  = 

ُا َع١ٓ ؼكٝل سه١ُ اؿهِ, ؾُت٢ نالإ املظالًِ   َٓٗ أٚ املشض, ٭ٕ ن٬ّ بأَش َٓطبط ٖٚٛ ايظؿش
ؾًالٝع يال٘ إٔ ٜؿطالش ٚإٕ ٚدالذ َؼالك١ يف       َظاؾشّا, ؾً٘ إٔ ٜؿطش ٚإٕ مل هذ َؼك١, َٚٔ نإ َكُّٝا

ٜعشؾال٘ إ٫   ىًُ٘, ٚنزيو ايكتٌ ايعُذ, ايعذٚإ ٖٛ ى١ً ايكصاص, ٚيهٔ ايعُذ١ٜ أَش ْؿظالٞ ٫ 
ٕ ب٘ ٜٚذٍ ىًٝ٘, ٖٚٛ اٯي١ ايت ٜظتعًُٗا ايكاتالٌ  ظاٖشّا ٜكذل َٔ قاّ ب٘, ؾأقاّ ايؼاسع َكاَ٘ أَشّا

 .ايت َٔ ػأْٗا ايكتٌ نايظٝـ ٚاملظذغ ٚايبٓذق١ٝ "
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 .ٜظتجكًٕٛ ٖٚٛ ايط١ُ يف ن٬َِٗ َا يٝكٌ :سذُٖاأ

ّ  ٓصب يٝهٕٛ ريو ىذ٫ّيٚاملؿعٍٛ با, خصٛا ايؿاىٌ بايشؾ  أِْٗ :ٚايجاْٞ , يف ايهال٬
ٕٳ ٌٴ ؾٝهٛ  . 1بجش٠ املؿعٍٛايٓصب َٛاص١ٜ يه ٚخؿ١ُ, يك١ً ايؿاىٌ ايشؾ  َٛاصّٜا ثك

إٔ ايه١ًُ ايعشب١ٝ قذ ٜطشأ ى٢ً َعٓاٖا اٱؾشادٟ َع٢ٓٶ صا٥ذّا إرا ٚقعت يف اؾًُال١   .1
نايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛي١ٝ ؾٛض ٳ ايعشب ٖزٙ اؿشنات يًذ٫ي١ ى٢ً ٖالزٙ املعالاْٞ َال٬ّٝ    

  .مٛ اـؿ١ ٚا٫ختضاٍ

٭ْٗا يٛ ايتضَت ايظهٕٛ , ٞاختاست ايعشب تػرل اؿشنات يًذ٫ي١ ى٢ً ٖزٙ املعاْ .2
ملا ىشؾٓا ايؿاىٌ َٔ املؿعٍٛ إ٫ بإٔ ٜهٕٛ ايؿاىٌ ٖٛ املتكالذّ ٚاملؿعالٍٛ ٖالٛ    , َج٬ّ

ٚيهِٓٗ سني تٛاضعٛا ى٢ً ٖزٙ اؿشنالات أىطالٛا ايهًُال١ سشٜال١ ايتكالذّ      , املتأخش
َٻٓت يٓا , ٚايتأخش يف اؾ١ًُ يزا أداصٚا تكذِٜ ايؿاىٌ ٚتأخرلٙ ٭ٕ ٖزٙ اؿشنات أ

  .يٛقٛع يف ايًبعىذّ ا

يًذ٫يال١  , ٖٚٞ ايطال١ُ ٚايؿتشال١ ٚايهظالش٠   , ٚضعت ايعشب أبعاض سشٚف ايع١ً .3
ى٢ً املعاْٞ ايت ٫ ؽًٛ َٓٗا مج١ً ٖٚٞ ايؿاى١ًٝ ٚاملؿعٛيٝال١ ٚاٱضالاؾ١ َٚالا ُأؿالل     

  .ؾًهجش٠ دٚسإ ٖزٙ املعاْٞ ٚضعٛا شلا ٖزٙ اؿشنات ـؿتٗا, بٗا

ٌ قذ تطشأ ى٢ً ايه١ًُ ؾًِ ٜطًبٛا شلا أخـ أَا املعاْٞ ايت ٫ تًضّ يف اؾ١ًُ ب
  :اؿشنات بٌ ْشاِٖ

 ٚايؿعٌ املب  يًُذٍٗٛ, ٚاؾُ , ٚايٓظب, غرلٚا أسٝاّْا يف ايصٝػ١ نُا ٖٛ ساٍ ايتصػرل.  

    ٛ ٕ  :ٚٚضعٛا أسٝاّْا سشٚؾّا يًذ٫ي١ ى٢ً املعاْٞ ايطاس١٥ نُالا يف املجٓال٢ مال , َظالًُا
 ٖٚهزا  ...ٚأٍ يف ايشدٌ, ٚايتا٤ يف َظ١ًُ, َظًُٕٛ :ٚاؾُ   مٛ
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" ٜٚٓبػٞ إٔ تعًِ إٔ املعاْٞ ايت تعشض يًهًالِ   :قاٍ ابٔ َايو َؼرلّا إىل ريو
  :ى٢ً ضشبني

, ٚاملؿاىًال١ , َا ٜعالشض قبالٌ ايذلنٝالب نايتصالػرل ٚاؾُال  ٚاملبايػال١       :أسذُٖا
ايطشب بإصا٤ نٌ َع٢ٓٶ َٔ َعاْٝال٘ صالٝػ١ تالذٍ ىًٝال٘ ؾال٬      ؾٗزا , ٚايطًب, ٚاملطاٚى١
  . اٱىشاب بايٓظب١ إيٝ٘ساد١ إىل

َا ٜعشض َ  ايذلنٝب نايؿاىًٝال١ ٚاملؿعٛيٝال١ ٚاٱضالاؾ١     :ٚايجاْٞ َٔ ايطشبني
ٖٚزا ايطشب تتعاقالب  , ٚنٕٛ ايؿعٌ املطاسع َأَٛسّا ب٘ أٚ َعطٛؾّا أٚ ى١ً أٚ َظتأْؿّا

  . 1بَعاْٝ٘ ى٢ً صٝػ١ ٚاسذ٠ ؾتؿتكش إىل إىشاب ميٝض بعطٗا ىٔ بعص" 

ٚسأٚا ػبّٗا بني , ػبّٗا بني ايؿاىٌ ٚبك١ٝ املشؾٛىات ؾأظٗشٖٚاسأ٣ ايٓشا٠ إٔ ٖٓاى  .4
ٖٚهالزا ضالبطٛا املعالاْٞ ا٭صال١ًٝ     , املؿعٍٛ ب٘ ٚبك١ٝ املٓصالٛبات ؾأظٗشٖٚالا أٜطالاّ   

  .ٚايطاس١٥

 .مث١ إمجاع بني ايٓشا٠ ى٢ً إٔ املالتهًِ ٖالٛ احالذخ يًُعالاْٞ املكتطال١ٝ يًششنالات       .5
ٚي٫ٛ ايؿاى١ًٝ , ذ َع٢ٓ ايؿاى١ًَٝا سصٌ يف صٜ, ؾ٫ًٛ ايؿعٌ يف: ضشب صٜذ ىُشّا

َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ ٚي٫ٛ   ٚنزيو ي٫ٛ ايؿعٌ ضشب َا سصٌ يف بىُشّا, َا سٴؾ  صٜذ
ايطال١ُ ٚايؿتشال١   , ؾٗالزٙ املعالاْٞ اقتطالت اؿشنالات     , املؿعٛي١ٝ َا ْصالب بىُالشاّ  

  .أٟ اؿشنات َشػذ٠ إىل تًو املعاْٞ  2بٚايهظش٠ ٖٚهزا

ٚقذ ٜهٕٛ َعّٜٓٛا , ىٌُ ايعاٌَ ٜهٕٛ يؿعّٝا َٚعّٜٓٛا َعّا٫ٚبذ َٔ ا٫ْتباٙ إىل إٔ       
  .نُا قذ ٜهٕٛ يؿعّٝا ؾكط, ؾكط
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 , ؾايؿعٌ ضشب أسذخ َع٢ٓ ايؿاىًٝال١ يف صٜالذ  , ضشب صٜذ ىُشّا :َجاٍ ا٭ٍٚ
 ال ٚايؿاى١ًٝ تطًب ايشؾ  ايالزٟ ديالت ىًٝال٘ سشنال١ اٱىالشاب ٖٓالا       ال ٖٚزا أثش َعٟٓٛ

ؿعٌ بضشب  أٜطّا أسذخ َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ يف ٚاي, ؾٗٞ إرٕ أثش يؿعٞ -ٖٚٞ ايط١ُ -
, ٖٚزٙ املؿعٛي١ٝ تطًب ايٓصب املذيٍٛ ىًٝال٘ بايؿتشال١  , . ٚاملؿعٛي١ٝ أثش َعٟٓٛ بىُشّا

  .ؾششن١ اٱىشاب ٖٓا أثش يؿعٞ

ضشب َٛط٢ ىٝظال٢ ٚضالشب    :ٚقذ ٜهٕٛ أثش ايعاٌَ َكذسّا نُا ٖٛ ايؼإٔ يف
, قذ ٜهٕٛ َعّٜٓٛا ٚيؿعّٝا َعّاٚاملِٗ إٔ ىٌُ ايعاٌَ , ٚضشب ٖزا راى, أخٞ صذٜكٞ

ٕ     :ؾؿٞ قٛيٓالا , ٜٚذخٌ ؼت ٖزا سشٚف اؾش ا٭ص١ًٝ , ضالشب صٜالذ ىُالشّا يف ايالذنا
ٚأؾالاد ؾٝال٘ صالؿ١ مل تهالٔ يف     , ايذنإ يف  قذ ىٌُ اؾش يف يؿغب ًْشغ إٔ سشف اؾش

 أ٫ ٖٚٞ ايعشؾ١ٝ املختص١. , ساٍ نْٛ٘ َشؾٛىّا أٚ َٓصٛبّا

ٕٻ ٚأخٛاتٗا ٚقع ى٢ً ٖزا سشٚف اؾضّ ٚايٓصب ٚبعالص سالشٚف اؾالش    , ٚإ
ٖٓا أؾادت اطالتػشام    َٔب ؾإٕ .ايضا٥ذ٠ يف مٛ: َا دا٤ْٞ َٔ سدٌ  بَٔ ايضا٥ذ٠ َجٌ

ٌ   :يف سني إٔ قٛيو .اؾٓع ٚدشت يؿع١ سدٌ ٫ د٫يال١ ؾٝال٘ ىًال٢    , َا دالا٤ْٞ سدال
  .ٚإٕ نإ َع٢ٓ ايؿاى١ًٝ َٛدٛد ؾٝ٘,  1باطتػشام اؾٓع ْصّا 

ٞ    :َعٜٓٛالّا ؾكالط   أٟ نْٛ٘ :َٚجاٍ ايجاْٞ ٭ٕ ٖالزٙ  , سالشٚف ا٫طالتؿٗاّ ٚايٓؿال
     ٞ ٫ٚ تال٪ثش يف ايًؿالغ   , اؿشٚف تٓكٌ َع٢ٓ اؾًُال١ َالٔ اـالدل إىل ا٫طالتؿٗاّ أٚ ايٓؿال

  . 2بَٚا دا٤ صٜذ, ٌٖ دا٤ صٜذ :نكٛيٓا

                                      
يف اؾ١ًُ ٫ستُالٌ إٔ ٜهالٕٛ ايٓؿالٞ دا٫ّ ىًال٢ ْؿالٞ سدالٌ ٚاسالذ, أٚ دالٓع          ي٫ٛ ٚدٛد بَٔ  -1

 بَٔ  ديت ى٢ً إٔ ايٓؿٞ َٓصب ىًال٢ اؾالٓع ؾال٬ هالٛص إٔ ْكالٍٛ:      يشداٍ, يهٔ سني دخًتا
 .٫سدٌ يف ايبٝت بٌ سد٬ٕ

 .14ٚاْعش د٥٫ٌ اٱىذاص,  ,341ْتا٥ر ايؿهش يًظًٗٝٞ,  -2
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أٟ نْٛ٘ يؿعّٝا ؾكالط سالشٚف اؾالش ايضا٥الذ٠ ٚايؼالب١ٗٝ بايضا٥الذ٠        :َٚجاٍ ايجايح
ّٵ بضٜذٺ :نكٛيٓا ٌٕ, أنش    .نشِٜ ايتكٝت ب٘ ٚسبٻ سد

نًص َٔ نٌ َا طبل إىل إٔ ْعش١ٜ ايعاَالٌ تٛضالح تًالو ايع٬قالات ايًؿعٝال١      
ٖٚالزا هشْالا إىل ايكالٍٛ إٕ ىبالذ ايكالاٖش       .ٚاملع١ٜٛٓ بني ايهًُات يف ايذلانٝب ايًػٜٛال١ 

   ٌ ٭ٕ املالشاد َالٔ ايع٬قالات    , اؾشداْٞ أقاّ ْعش١ٜ ايٓعِ ى٢ً ؾهٕش َالٔ ْعشٜال١ ايعاَال
ٖالٞ تالٛخٸٞ    -ىبذ ايكالاٖش  تًو ايت أػاس إيٝٗا -ا٫طِ ٚاؿشف ايكا١ُ٥ بني ايؿعٌ ٚ

ٍ  , َعاْٞ ايٓشٛ " يالٝع ايالٓعِ إ٫    :ٖٚزٙ املعاْٞ مل ٚئ تتِ إ٫ ٚؾل ْعش١ٜ ايعاَالٌ قالا
ثالِ ساق ٜٛضالح تًالو    , ٚدعٌ بعطٗا بظبب َٔ بعص ", تعًٝل ايهًِ بعطٗا ببعص

  :ْزنش َٓٗا, اَٛسدّا َٛاضعٗ, ايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ايؿعٌ ٚا٫طِ ٚاؿشف

أٚ  إخل ...إٔ ا٫طِ ٜتعًل با٫طِ سني ٜهٕٛ خدلّا ىٓ٘ أٚ سالا٫ّ َٓال٘ أٚ تابعالاّ   
 ...أٚ بإٔ ٜهٕٛ ا٭ٍٚ ٜعٌُ يف ايجاْٞ ىٌُ ايؿعٌ, بإٔ ٜهٕٛ ا٭ٍٚ َطاؾّا إىل ايجاْٞ

  ...ٚريو يف اطِ ايؿاىٌ نكٛيٓا: صٜذ ضاسبٷ أبٛٙ ىُشّا

ٚريو بإٔ ٜهٕٛ ؾاى٬ّ ي٘ أٚ َؿعال٫ّٛ ؾٝهالٕٛ    :اٍثِ أٚسد أَج١ً يتعًل ا٫طِ بايؿعٌ ؾك
 .إخل ...ضشبت صٜذّا :ضشبت ضشبّا أٚ َؿع٫ّٛ ب٘ نكٛيو :َصذسّا قذ اْتصب ب٘ نكٛيو

ؾالزنش إٔ  , ٚؼذخ ىٔ تعًل اؿشف بايؿعالٌ ٚا٫طالِ ٚريالو بتٛطالط٘ بُٝٓٗالا     
يؿعّا  ٚأػاس إىل ايعاٌَ َع٢ٓ ٫, ايعطـ ٖٛ إٔ ٜذخٌ ايجاْٞ يف ىٌُ ايعاٌَ يف ا٭ٍٚ

 . 1بىًٝ٘ املتُجٌ يف تعًل سشف ايٓؿٞ ٚا٫طتؿٗاّ ٚايؼشط ٚاؾضّ مبا تذخٌ, َٔ اؿشٚف

ٖزٙ ٖٞ ايطشم ٚايٛدٛٙ يف تعًالل ايهًالِ    :ٚاْت٢ٗ بعذ ٖزا ايتطٛاف إىل ايكٍٛ
إْالا ْالش٣ ٖالزٙ     :ٚأضاف قالا٬٥ّ  .ٚأسهاَ٘ بعطٗا ببعص ٖٚٞ نُا تشاٖا َعاْٞ ايٓشٛ

  . 2بْش٣ ايعًِ بٗا َؼذلنّا بِٝٓٗ" ٚ, نًٗا َٛدٛد٠ يف ن٬ّ ايعشب
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 يــل الثانــالفص

 لـــواع العوامـــأن

 

 قظِ ايٓشا٠ ايعٛاٌَ إىل أقظاّ باىتباسات كتًؿ١: 

  .إَا قٝاط١ٝ ٚإَا زلاى١ٝ, ؾٗٞ بايٓعش إىل أثشٖا يف ايعٌُ -1

 .إَا يؿع١ٝ ٚإَا َع١ٜٛٓ, ٖٚٞ بايٓعش إىل سكٝكتٗا -2

ٍ ٚقذ أػاس اؾشدالاْٞ إىل اي  ٘    , تكظالِٝ ا٭ٚ إٕ ايعاَالٌ   :ٚبالني املالشاد َٓال٘ بكٛيال
, غال٬ّ صٜالذ   :ؾإْ٘ ٜعٌُ نزا نكٛيٓا, نٌ َا نإ نزا :ايكٝاطٞ ٖٛ َا صح إٔ ٜكاٍ ؾٝ٘

  .ٚثٛب بهش, قظت ىًٝ٘ ضشب صٜذ, ملا سأٜت أثش ا٭ٍٚ يف ايجاْٞ ٚىشؾت ىًت٘

, ٖٚالزا ٜعُالٌ نالزا   , أَا ايظُاىٞ ؾٗٛ َا صح إٔ ٜكالاٍ ؾٝال٘ ٖالزا ٜعُالٌ نالزا     
 . 1بإٕ ايبا٤ ػش ٫ٚ ػضّ :ٚيٝظًو إٔ تتذاٚصٙ /نكٛيٓا

ٖالٞ  , ؾايعٛاٌَ ايًؿعٝال١  أَا ايتكظِٝ ايجاْٞ ؾٗٛ ايتكظِٝ املؼٗٛس بني ايذاسطني
  .اٱىشاب١ٝ يف ْٗا١ٜ ايه١ًُ ٖٚٞ ايت ؼذخ اؿشنات, املًؿٛظ١ يف ايذلنٝب

ع " ٚايتاَال١ "  " نطشب " ٚغرل املتصالشؾ١ " نالٓعِ ٚبال٦     2بٚتؼٌُ ا٭ؾعاٍ املتصشؾ١
نطشب " ٚايٓاقص١ " نهإ ٚأخٛاتٗا " ٚاملؼتكات املؼبٗات يٮؾعاٍ " اطِ ايؿاىٌ ٚاطِ 
املؿعٍٛ ٚاملصذس ٚاطِ ايتؿطٌٝ ٚايصؿ١ املؼب١ٗ " ٚاطِ ايؿعٌ ٚا٭دٚات ايت تٓصب 
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ٚسشٚف اؾش ٚاملطاف ىًال٢ قالٍٛ َالٔ قالاٍ: إْال٘      , ٚإٕ ٚأخٛاتٗا, املطاسع أٚ ػضَ٘
ؾاملطالاف ٚاملبتالذأ   , إْ٘ ايشاؾ  يًخدل :ٚاملبتذأ ى٢ً قٍٛ َٔ قاٍ, يٝ٘ىاٌَ يف املطاف إ

 .  1بٚأمج  ايٓشا٠ ى٢ً إٔ أق٣ٛ ايعٛاٌَ ٖٞ ا٭ؾعاٍ, س٦ٓٝز َٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ

٫سٖغ يًظإ ؾٝٗا ؾٗٞ َع٢ٓ ٜعشف  :ؾٗٞ نُا قاٍ اؾشداْٞ, ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓأَا 
  :َٓٗا, ٛس أثشٖا يف  خش ايه١ًُأٟ ٫ رنش شلا يف ايذلنٝب َ  ظٗ  2ببايكًب

ٚاملشاد ب٘ اٖتُاَو بايؼ٤ٞ قبٌ رنشٙ ٚدعًو ي٘ ى٢ً ٖزٙ ايصؿ١ فشدّا  :ا٫بتذا٤ -1
   ٘ ٌ , ىٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ أٟ دعٌ ا٫طالِ أ٫ّٚ يٝخالدل ىٓال ٖالٛ ػالشدٙ ىالٔ     :ٚقٝال

 :ٚقٌٝ ,ٚقٌٝ ٖٛ اٱطٓاد ْؿظ٘ ,صٜذ َٓطًل :َجٌ, ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ ٭دٌ اٱطٓاد
 . 3بٚاٱطٓاد َعّا ٖٛ ايتذشد

, َٚٔ أَجًت٘ رٖاب ايبصشٜني إىل إٔ املبتذأ إمنا استؿ  بعاٌَ َعٟٓٛ ٖٛ ا٫بتذا٤
٭ٕ ايعٛاٌَ يف ٖزٙ ايصٓاى١ يٝظت َال٪ثش٠ سظال١ٝ   , ٖٚٛ ايتذشد َٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ

ٚإرا , ٚإمنا ٖٞ أَاسات ٚد٫٫ت, ٚايكط  يًظٝـ, ٚاٱغشام يًُا٤, ناٱسشام بايٓاس
ؾا٭َالاس٠ ٚايذ٫يال١ تهالٕٛ    , َالاسات ٚد٫٫ت أٌَ يف قٌ اٱمجاع إمنا ٖالٞ  ناْت ايعٛا

ٚأسدت إٔ متٝالض  , أ٫ تش٣ أْ٘ يٛ نإ َعو ثٛبإ, بعذّ ػ٤ٞ نُا تهٕٛ بٛدٛد ػ٤ٞ
يهالإ تالشُى صالبؼ أسالذُٖا يف     , أسذُٖا َٔ اٯخش ؾصبػت أسذُٖا ٚتشنت اٯخالش 

  .ايتُٝٝض مبٓضي١ صبؼ اٯخش ؾهزيو ٖآٖا

ٚرٖب بعطِٗ إٔ , ٖب طٝبٜٛ٘ إٔ ايعاٌَ ؾٝ٘ يؿعٞ ٖٚٛ " املبتذأ "أَا اـدل ؾُز
  .ايعاٌَ ؾٝ٘ َعٟٓٛ ٖٚٛ " ا٫بتذا٤ " ؾٗٛ ىاٌَ يف املبتذأ ٚاـدل

                                      
 .ٖٚٓاى  سا٤ أخش٣ يًعاٌَ يف املطاف إيٝ٘ ٚاـدل طتُش بو بعذٴ -1
 .146ايتعشٜؿات  -2

, ٚىُذ٠ رٟٚ اشلُِ 1/270, ٚػشق ايتظٌٗٝ 65اْعش ريو نً٘ يف َؿتاق ايعًّٛ, يًظهانٞ  -3
 .1/95ٚاشلُ   386
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 . 1باـدل سؾ  املبتذأ ٚاملبتذأ سؾ  َٚعٓاٙ إٔ اـدل, ٚرٖب ايهٛؾٕٝٛ إىل أُْٗا تشاؾعا

٘ ٖٚٛ يف سكٝكتال٘ ا٫بتالذا٤    :ايتذشد َٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ -2 َٚالٔ أَجًتال٘ ىٓالذ    , ْؿظال
  ّ ؾالايتذشد  , ايهٛؾٝني إٔ ايؿعٌ املطاسع ىٓذِٖ سؾ  يتذشدٙ ىٔ ايٓاصالب ٚاؾالاص

إٕ ساؾعال٘ ٖالٛ    :أَالا ايبصالشٜٕٛ ؾكالايٛا    .ىاٌَ َعٟٓٛ صاس طببّا يف سؾ  املطالاسع 
  . 2بٚقٛى٘ َٛق  ا٫طِ أٚ قٝاَ٘ َكاّ ا٫طِ ناملبتذأ ىاًَ٘ ا٫بتذا٤

املشاد َٓ٘ إٔ ٖٓاى خ٬ؾّا وصٌ بني َا ٜالأتٞ  َٔ َصطًشات ايهٛؾٝني ٚ :اـ٬ف -3
  :ٚقذ رنشٚٙ يف َظا٥ٌ, أٚ صشف ايجاْٞ ىُا ىًٝ٘ ا٭ٍٚ, ىُا ٜأتٞ َتكذَّا َتأخشّا

ؾأَاَو اْتصالب ىًال٢   , صٜذٷ أَاَو :ْصب ايعشف ايٛاق  خدلّا يًُبتذأ مٛ -أ
ؾًُالا نالإ ايعالشف ٖٓالا كايؿالّا      , ٭ٕ أَاَو يٝع صٜالذّا يف املعٓال٢  , اـ٬ف
أَاَالو   :أَالا ايبصالشٜٕٛ ؾكالايٛا    .ذأ ْصب ى٢ً اـ٬ف يًتؿشٜل بُٝٓٗايًُبت

ٚايعالاٖش إٔ َالا   , َٓصٛب مبكذس قزٚف تكذٜشٙ نالا٥ٔ أٚ َظالتكش أٚ اطالتكش   
ىٔ " ٖٛ خًؿو " بإٔ  :رٖب إيٝ٘ ايهٛؾٕٝٛ َأخٛر مما أػاس إيٝ٘ طٝبٜٛ٘ بكٛي٘

نالإ    رلٙ٭ْ٘ غال بؾًعٌ قٛي٘ ,  3بايعشف " خًؿو " َٓصٛب باملبتذأ ٭ْ٘ غرلٙ
  ؟ايبزس٠ يشأٟ ايهٛؾٝني يف َؿّٗٛ ايصشف ٚاـ٬ف

رٖالب ايهٛؾٝالٕٛ إىل إٔ اـؼالب١ يف مالٛ " اطالت٣ٛ املالا٤        :ْصب املؿعٍٛ َع٘ -ب
ٚاـؼب١ " َٓصٛب١ ى٢ً اـ٬ف ٫ٚ هٛص ْصب اـؼب١ بايؿعٌ اطت٣ٛ ٭ْال٘  

ٚرٖب ايبصشٜٕٛ إىل إٔ اـؼب١ َٓصٛب١ بايؿعٌ ايزٟ قبًٗا ٚإٕ نالإ   .٫صّ
ٛٻ٣ بايٛا٫ٚص   . 4بَّا يهٓ٘ تك

                                      
 .1/201, ٚػشق ابٔ ىكٌٝ 46/ 1اٱْصاف  -1
 .1/308, ٚتاسٜخ ايٓشٛ يًذنتٛس ىبذ اؿُٝذ طًب 1/308ٱْصاف ا -2
, ٚايعالاٖش إٔ إىالشاب أَاَالو ىٓالذِٖ ٖالٛ خالدل َشؾالٛع        1/98ٚاشلُ  406-1/404 ايهتاب -3

   .ٚى١َ٬ سؾع٘ ايط١ُ املكذس٠ ى٢ً  خشٙ َٓ  َٔ ظٗٛسٖا اػتػاٍ احٌ عشن١ اـ٬ف
 .1/248اٱْصاف  -4
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ٕ   :ْصب ايؿعٌ املطاسع بعالذ ٚاٚ املعٝال١   -ز إٕ ايؿعالٌ املطالاسع    :قالاٍ ايهٛؾٝالٛ
" ٫ تكذ ايظٝاس٠ ٚتؼشبٳ ايؼاٟ " َٓصالٛب ىًال٢    :ايٛاق  بعذ ٚاٚ املع١ٝ َجٌ

  . 1بٚرٖب ايبصشٜٕٛ إىل أْ٘ َٓصٛب بإٔ املطُش٠, ايصشف

هٛؾٕٝٛ إىل إٔ ايؿعٌ املطاسع رٖب اي :ْصب املطاسع ايٛاق  بعذ ؾا٤ ايظبب١ٝ -د

    ٘ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٹ چ  ايٛاق  بعذ ؾالا٤ ايظالبب١ٝ يف مالٛ قٛيال

٭ٕ ايؿٛص يٝع ٖالٛ  , َٓصٛب ى٢ً ايصشف أٚ ى٢ً اـ٬ف,  2ب"چې
 .  3بٚرٖب ايبصشٜٕٛ إىل أْ٘ َٓصٛب بإٔ املطُش٠ أٜطا ٶ .ايتُ 

 ملخايؿت٘ ٢ َٓصٛباملظتجٓرٖب ايهظا٥ٞ إىل إٔ  ,ْصب املظتج٢ٓ ىٓذ ايهظا٥ٞ -ٖال 
َٛدالب يال٘ ايكٝالاّ     ,قاّ ايكّٛ إ٫ صٜذّا :قبٌ إ٫ يف مٛ قٛيٓا ٭ٕ َا, ا٭ٍٚ

  . 4بَٚا بعذٖا َٓؿٞ ىٓ٘ ايكٝاّ

رٖب اؾُٗٛس إىل إٔ ايعاٌَ يف ايٓعت ٚايتٛنٝذ ٚىطـ ايبٝالإ ٖالٛ    :ايتبع١ٝ -4
 .ْٚظب إىل طٝبٜٛ٘, ايعاٌَ يف املتبٛع

ٝتٗالا ملالا دالشت ىًٝال٘ ٖٚالٛ قالٍٛ اـًٝالٌ        ايعاٌَ ؾُٝٗالا َعٓالٟٛ ٖٚالٛ تبع    :ٚقٌٝ
  .ٚا٭خؿؽ

إٕ ىاًَ٘ ٖٛ ايعاٌَ يف املبذٍ َٓ٘ نُا إٔ ايعاٌَ يف ايصالؿ١   :ؾكٌٝ :أَا ايبذٍٚ -
ؾكٛيٓالا "  , إٕ ىاًَ٘ قزٚف ٖٚالٛ قالٍٛ اؾُٗالٛس    :ٚقٌٝ, ٖٛ ايعاٌَ يف املٛصٛف

ـٳ ْصَؿ٘ " أٟ أنًت ايشغٝـ أنًت ْصؿ٘  ٜٚذٍ شلِ ظٗٛسٙ يف بعص, أنًت ايشغٝ

                                      
 .2/255اٱْصاف  -1
 .73ا٤ طٛس٠ ايٓظ -2
 . 100, ٚاْعش قٛاىذ املطاسس١ 2/257اٱْصاف  -3
 .2/257ٚاْعش ػشق مجٌ ايضدادٞ ٫بٔ ىصؿٛس  3/349املكاصذ ايؼاؾ١ٝ,  -4
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٘ , املٛاض  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ٹ چ  نكٛيال

ؾكٛي٘ " ملٔ  َٔ" ٖٛ بذٍ َٔ قٛي٘ " يًزٜٔ اطتطالعؿٛا" ؾعٗالٛس   ,  1بچڄ  ڄ  ڃ
اي٬ّ َ  َٔ ٖٚٛ بذٍ َٔ قٛي٘ تعاىل " ايزٜٔ" ٜذٍ ى٢ً إٔ ايعاٌَ يف ايبالذٍ غالرل   

 . 2بايعاٌَ يف املبذٍ َٓ٘

اٖش َزٖب طٝبٜٛ٘ ٚاختاسٙ ابٔ َايو ٚقاٍ قّٛ َِٓٗ املدلد: ىاًَ٘ َتبٛى٘ ٖٚٛ ظ
ىاًَ٘ ىاٌَ َتبٛى٘ ى٢ً أْ٘ ْا٥ب ىٔ ايعاٌَ  :ٚقاٍ ابٔ ىصؿٛس .ٚابٔ خشٚف

  .٫ أْ٘ ىاٌَ با٭صاي١, احزٚف

 :ٚقٌٝ, ىاًَ٘ ىاٌَ َتبٛى٘ بٛاطط١ سشف ايعطـ :أَا ايٓظل ؾكاٍ اؾُٗٛسٚ -
  .قزٚف َكذس بعذ اؿشف :ٚقٌٝ, اؿشف

يهالإ  , ايعاٌَ يف ايهٌ املتبٛع :" ٚيٛ قٌٝ :شٙ ٖزٙ اـ٬ؾاتقاٍ ايظٝٛطٞ بعذ رن
ٚاملطاف ىاٌَ يف املطاف , إٕ املبتذأ ىاٌَ يف اـدل :ي٘ ػٛاٖذ ت٪ٜذٙ َٓٗا قٛشلِ

 . 3ب"" ٚمل أس أسذٶا قاٍ بزيو :إيٝ٘ " ثِ قاٍ

ٚىٓالذٙ إٔ ايؿعالٌ يالٝع ٖالٛ ايشاؾال       , ْظب إىل ٖؼاّ بٔ َعا١ٜٚ ايطشٜش :اٱطٓاد -5
ٚقذ سد   4بؾاٱطٓاد ٜكتطٞ سؾ  ايؿاىٌ, ٚإمنا ساؾع٘ ٖٛ إطٓاد ايؿعٌ إيٝ٘ ,يًؿاىٌ

٭ٕ اٱطالٓاد  , ٖٚالٛ يف اؿكٝكال١ غالرل دالا٥ض    , ٖٚٛ تكشٜالب " :ؾكاٍ, ابٔ ٜعٝؽ ريو
 .ٚايعاٌَ ايًؿعٞ أق٣ٛ يزا ْشنٔ إيٝ٘,  5ب٫ٚ خ٬ف إٔ ىاٌَ ايؿاىٌ يؿعٞ" , َع٢ٓ

                                      
 .75طٛس٠ ا٭ىشاف  -1
 .301أطشاس ايعشب١ٝ  -2
ٚػالالشق ايتصالالشٜح  1/521ٚا٭ػالالباٙ ٚايٓعالالا٥ش  414-1/406 ٚاْعالالش ايًبالالاب2/115اشلُالال   -3

 .2/51ٚساػ١ٝ اـطشٟ 2/108

 .1/159اشلُ   -4
 .2/46, ٚاشلُ  2/25, ٚػشق ايتصشٜح 2/117ٜٓعش: ػشق املؿصٌ  -5
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ؾال  ايؿاىالٌ بعالذ ايؿعالٌ ٖالٛ َعٓال٢       ؾعٓذٙ إٔ سا, ْظب إىل خًـ ا٭محش :ايؿاى١ًٝ -6
  . 1بَٚٓضيت٘ َٚشتبت٘, ايؿاى١ًٝ املتُجٌ يف َٛق  ايؿاىٌ

رنشٙ بعطالِٗ ىالٔ ايهالٛؾٝني أْٗالِ سؾعالٛا       َا, َٚٔ َٛاض  ىٌُ َع٢ٓ ايؿاى١ًٝ
بشؾال  ايعاقًال١ ملعٓال٢    , ضاسبٳ صٜذٷ ٖٓالذّا ايعاقًال١ُ   :نكٛشلِ, ا٫طِ بؿاى١ًٝ َتبٛى٘

 .   2بٓصٛب١ يؿعّاايؿاى١ًٝ املٛدٛد يف ن١ًُ ٖٓذ امل

ٌ  , ْظب إىل خًـ ا٭محش أٜطّا :املؿعٛي١ٝ -7 ٫ٚ , نإ ٜش٣ إٔ ايؿعٌ ٫ ٜشؾال  ايؿاىال
٘  , ٚإٕ ايٓاصب يًُؿعٍٛ ٖٛ املؿعٛي١ٝ, ٜٓصب املؿعٍٛ , أٟ نْٛ٘ ٚاقعّا َؿعال٫ّٛ بال

 ؾٛقٛى٘ َؿع٫ّٛ ب٘ ٜٛدب ْصالب٘ نُالا إٔ سؾال  " صٜالذ " ٖالٛ يف نْٛال٘ ٚاقعالّا َٛقال         
  . 3بايؿاى١ًٝ

ايبصشٜٕٛ قٛي٘ ٖزا ٭ٕ ا٭َش يٛ نإ نُا صىِ يٛدالب أ٫ ٜشتؿال  َالا مل     ٚقذ سد
ٛ   , يعذّ َعٓال٢ ايؿاىًٝال١  , ضٴٔشب صٜذٷ :ٜظِ ؾاىً٘ مٛ  :ٚإٔ ٜٓصالب ا٫طالِ يف مال

ِٻ ؾاىًال٘ َال  ٚدالٛد َعٓال٢     , يٛدٛد َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ, َات صٜذٷ ؾًُا استؿ  َامل ٜٴظ
ٍٸ ى٢ً ؾظاد َالا  َ  ىذّ َع, َات صٜذٷ :ٚاستؿ  ا٫طِ يف, املؿعٛي١ٝ ٢ٓ املؿعٛي١ٝ د
  . 4برٖب إيٝ٘

ٌٳ :َٚٔ َٛاض  ىٌُ َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ قٛشلِ بٓصب ايعاقٌ , ضاسبٳ صٜذٷ ٖٓذٶا ايعاق
  .ٖٚٛ َؿعٍٛ َع٢ٓ, يٛدٛد َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ يف َتبٛى٘ " صٜذ" ايؿاىٌ املشؾٛع يؿعّا

                                      
 .1/78اٱْصاف  ٚاْعش 1/159اشلُ   -1
 .302/ 1ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ -2
, ٚتاسٜخ ايٓشٛ ٚأصٛي٘ يًذنتٛس ىبذ 1/128, ٚػشق ايشضٞ ى٢ً ايهاؾ١ٝ 78/ 1اٱْصاف  -3

 .1/308اؿُٝذ طًب 
 .1/322, ٚاْعش ايتزٌٜٝ ٚايتهٌُٝ ١1/322 ايعٛاٌَ املعٜٓٛ -4
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ٖالٛ ايعاَالٌ   َٚٔ َٛاض  ىًُٗا أٜطّا َا ْظب إىل ايظًٗٝٞ يف إٔ َع٢ٓ املؿعٛي١ٝ 
ٚميهالٔ سدٙ َالٔ قبالٌ اؾُٗالٛس بالإٔ       . 1بايصذمٳ ايصذمٳ :يف باب اٱغشا٤ نكٛيٓا
ٌ    , نايجابت ايعاٌَ احزٚف ٖٛ أٟ ايالضّ   - احالزٚف ؾعال٬ّ   ٚملالا نالإ ٖالزا ايعاَال

نْٛال٘  , ؾكذ ادتُ  يف سأٟ اؾُٗٛس أَشإ ٜكٜٛا ٕ, ٖٚٛ أق٣ٛ ايعٛاٌَ -ايصذم
املعٟٓٛ يف ن٬ّ ايعشب بايٓظالب١   إٕ ايعاٌَ :ٚقاٍ ايشضٞ, ٚنْٛ٘ ؾع٬ّ, ناملًؿٛظ

 . 2بؾ٬ وٌُ ىًٝ٘ املتٓاصع ؾٝ٘, يًؿعٞ نايؼار ايٓادس

ٞ  :ايتًبع بايؿعٌ -8  ٙ إٔ ساؾال  ايؿاىالٌ ٖالٛ نْٛال٘ َتًبظالاّ     ٚىٓالذ , ْظب إىل ايهظالا٥
  . 3ببايؿعٌ

ٚيعًال٘  , ؾًعًال٘ ىالٔ طشٜالل اٱطالٓاد    , ٚمل تزنش نتب ايٓشٛ املشاد َٔ ٖزا ايتًالبع 
ؾهإٔ ايؿاىٌ تًبع , ٚيعٌ املشاد َٓ٘ إسذاث٘ يًؿعٌ ٖٚٛ َا طٓزنشٙ, اٱطٓاد بعٝٓ٘

 .بايؿعٌ ىٓذ إسذاث٘

 .  4برٖب قّٛ َٔ ايهٛؾٝني إىل إٔ ايؿاىٌ استؿ  بإسذاث٘ ايؿعٌ -9

, رٖب طٝبٜٛ٘ إىل إٔ ايعاٌَ يف املطاف إيٝ٘ ٖٛ املطاف :اٱضاؾ١ ىٓذ ا٭خؿؽ -10
ٚايؿعالٌ ٫ سالغ يال٘    , ب٘ ايؿعٌٚإٕ نإ ايكٝاغ أ٫ ٜعٌُ َٔ ا٭زلا٤ إ٫ َا أػ

ٚأضاؾت ا٭زلالا٤ بعطالٗا   , يهٔ ايعشب اختصشت سشٚف اؾش, يف ىٌُ اؾش
 ٘ ٚايالذيٌٝ ىًال٢ ريالو    , إىل بعص ؾٓاب املطاف َٓاب سشٚف اؾش ؾعٌُ ىًُال

 . 5بٚايطُرل ٫ ٜتصٌ إ٫ بعاًَ٘, اتصاٍ ايطُا٥ش باملطاف

                                      
 .1/159, ٚاشلُ  2/43ػشق ا٭سلْٛٞ  -1
 .بٜٛطـ ىُش  2/279ػشق ايهاؾ١ٝ  -2
 .1/74, ٚاْعش ػشق املؿصٌ 2/43ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -3
 .1/74, ٚاْعش ػشق املؿصٌ 2/43ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -4
 .2/46اشلُ   -5
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  . 1ب١ املع١ٜٛٓٚرٖب ا٭خؿؽ ٚايظًٗٝٞ ٚأبٛ سٝإ إىل أْ٘ فشٚس باٱضاؾ

  . 2بٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ ايت تٴًتُع يف ايهتب ايٓش١ٜٛ

                                      
 .2/46, ٚاشلُ  2/25صشٜح , ٚػشق ايت2/117ٜٓعش: ػشق املؿصٌ  -1
يًذنتٛس طعٝذ  ٍ ٜضٜذ ايكشْٞ يف داَع١ أّ ايكش٣ يتكـ  ٛاٌَ املع١ٜٛٓ, سطاي١ َادظترلٜٓعش: ايع -2

 ى٢ً ايهجرل َٓٗا.
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 ثــل الثالــالفص

 لـــد العامـــقواع

 

ٚػالشق ايٓشالا٠ بٗالا    , تٛصىت قٛاىذ ايعاٌَ ىًال٢ املباسالح ايٓشٜٛال١ املختًؿال١    
 قٛاىذِٖ ٚضٛابطِٗ ى٢ً اىتبالاس إٔ ايٓاػال١٦ يف ٖالزا ايعًالِ ٖالِ ىًال٢ دساٜال١ بٗالزٙ        

 ٜأتٞ: ٚيكذ ٚقؿٓا َٓٗا ى٢ً َا, يزيو تشاِٖ وذثْٛو ىٓٗا ٚنأْو سؿٞ ٌّ بٗا, ايٓعش١ٜ
ؾُالا ٚدالذ َالٔ ا٭زلالا٤     , إٔ ايعٌُ أصٌ يف ا٭ؾعاٍ ؾشع يف ا٭زلا٤ ٚاؿالشٚف  -1

ٚاؿشٚف ىا٬َّ ٜٓبػٞ إٔ ٜظأٍ ىٔ املٛدب يعًُ٘ نايظ٪اٍ ىٔ اطِ ايؿاىٌ ملارا 
ٕٻ ٚأخٛاتٗا ملا؟, ىٌُ ٚأنجالش ايٓشالا٠ ىًال٢ إٔ أصالٌ      ؟را ىًُالت ٚنايظ٪اٍ ىٔ إ

 .ايعٌُ ٖٛ يًؿعٌ ملا ؾٝ٘ َٔ اؿذخ

ٚقذ أػاس طٝبٜٛ٘ إىل ضعـ ايعاَالٌ َالٔ    ,ٜطعـ ايعاٌَ إٕ نإ ؾشىّا يف ايعٌُ -2
ٕٻ قاٍ ى٢ً سذ قٛيو:  ,هٛص إٔ تكٍٛ: إٕ أخٛى ىبذ اهلل ٫ :خ٬ٍ سذٜج٘ ىٔ إ

٘ ٚإمنا دعًت مبٓض ,٭ْٗا يٝظت بؿعٌ إٕ ىبذ اهلل أخٛى ٕٻ    ,يتال ؾهُالا مل تتصالشف إ
 . 1بٚمل تكٛ قٛت٘ ؾهزيو َا  ,هٛص ؾٝ٘ نزيو مل ُهضٵ ؾٝٗا نٌ َا, نايؿعٌ

قذ ٜتك٣ٛ ىاٌَ يؿعٞ بعاٌَ يؿعٞ نتكٟٛ ايؿعٌ بالٛاٚ املعٝال١ يف قٛيالو: طالشت      -3
  .–ىٓذ بعطِٗ –ٚاؿا٥َط 

   ٘ ٹ  ٚى٢ً ض٤ٛ ٖزا ا٭صٌ ْؿِٗ سذٜح ايٓشا٠ ىٔ ايال٬ّ املكٜٛال١ يف قٛيال

إْٗا صا٥ذ٠ َك١ٜٛ َالشادِٖ   :, ؾايزٜٔ قايٛا 3بچۇ  ۇ  ۆچ  ٚ,  2بچںڱ   ڱ  چ
 .إٔ ايعاًَني بَصذقا ٚؾعاٍ  ملا ضعؿا بهُْٛٗا ؾشىني يف ايعٌُ تكٜٛا بٗزٙ اي٬ّ

                                      
 .60-1/59ايهتاب  -1
 91ايبكش٠: طٛس٠  -2

 .16ايدلٚز: طٛس٠  -3
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ٚقاٍ  خشٕٚ: إٕ اي٬َني َعذٜتني داستني ي٬طِ املٛصٍٛ بعذُٖا ٚقذ ادتُ  

 . 2ب 1بچڻ  ڻ  ۀٹ چ  ايتأخش ٚايؿشى١ٝ يف قٛي٘

 .َٛضعإ  خشإ تك٣ٛ بُٗا ىاٌَ يؿعٞ بٗزٙ اي٬ّٚمث١ 

َا  مٛ: أؾعً٘  ب  يًتعذب ى٢ً صٝػ١ بَا نإ َٔ ا٭ؾعاٍ املتعذ١ٜ قذ َا أٚشلُا:
ِ  , يعُشٚ ايذساِٖ َٚا أىط٢ صٜذّا, أضشبٳ صٜذّا يعُشٚ إمنالا دخًالت   :قالاٍ بعطالٗ

 ٘ ُالا  ن, اي٬ّ ى٢ً املؿعٍٛ ب٘ يف ا٭صٌ يطعـ ايؿعٌ بذخٍٛ َع٢ٓ ايتعذب ؾٝال
ـٳ ايؿعٌ سني ُقذِّّ َؿعٛي٘ ىًٝ٘  ٭ٕ ايؿعٌ قالذ سٴدٻ يف ايتعذالب إىل بؾعٴالٌ    , ضٳعٴ

منا تعذ٣ بٓؿظال٘ إىل املؿعالٍٛ اٯخالش َالٔ     إضعٝؿ١ كتص١ بػرل املتعذٟ/ٚ ٚبؾعٴٌ 
 .أدٌ ايٓكٌ باشلُض٠

 ٜالا يًُالا٤   مالٛ: , ايؿعٌ ايٓا٥ب ىٓ٘ سشف ايٓذا٤ إرا دخً٘ َع٢ٓ ايتعذب :ثاُْٝٗا
ؾكذ نالإ  , ٜا هلل يًُظًُني تعذبٛا َٔ نجشتُٗا أٚ ا٫طتػاث١ مٛ: ٜٚا يًعؼب إرا

٭ْ٘ ملا سالزف ايؿعالٌ ٴٚدخًال٘ َعٓال٢     , ايؿعٌ قبٌ دخٍٛ ريو املع٢ٓ ٜصٌ بٓؿظ٘
ـٳ ىٔ ايتعذٟ بٓؿظ٘ ٚخٴصٻ ريو ببالاب ا٫طالتػاث١ ٚايتعذالب ملالا     , ا٫ْؼا٤ ضعٴ
ٌٳ ى٢ً إْؼا٤ ايٓذا٤ إْؼا٤  خش  . 3بى٢ً ايتعذٟ ؾهاْت اي٬ّ َك١ٜٛ يًعاٌَ, دخ

ـدل ٚقذ ٜتك٣ٛ ىاٌَ َعٟٓٛ بعاٌَ يؿعٞ نزٖاب بعص ايٓشٜٛني إىل إٔ ساؾ  ا  -4
 . 4بٖٛ ا٫بتذا٤ بٛاطط١ املبتذأ 

                                      
 .576-287املػ , ٫بٔ ٖؼاّ,  -1
 .78ا٭ْبٝا٤: طٛس٠  -2
 .284بتصشف ٚاملػ   616-3/615يؼاؾ١ٝ, املكاصذ ا -3
 .2/425ٚاْعش أٜطّا املكاصذ ايؼاؾ١ٝ  1/220ٚاشلُ   1/271ٚػشق ايتظٌٗٝ  1/39اْعش: اٱْصاف  -4
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أَالا   ,ٜعٌُ َٔ ا٭زلا٤ َا ٜؼب٘ ا٭ؾعاٍ ٖٚٞ املؼتكات املعشٚؾ١ يتطُٓٗا اؿذخ -5
تعُالٌ   ا٭زلا٤ اؾاَذ٠ نأزلا٤ اٱػاس٠ ٚاملٛصٛي١ ٚا٭ى٬ّ ٚايطالُا٥ش ؾٗالٞ ٫  

ٚبٗزا سد ابٔ َايو سأٟ ابٔ طاٖش ٚابٔ خشٚف ايكا٥ًني: إٕ  ,ـًٖٛا َٔ اؿذخ
ٛ   ,املبتذأ ٖٛ ايشاؾ  يًخدل إٕ نإ ىٝٓ٘ مٛ: صٜذٷ أبٛى صٜالذٷ   :ٖٚٛ ايٓاصب يال٘ مال

ؾُُا سد ب٘ ابٔ َايو إٔ املبتذأ قذ ٜكال  ازلالّا داَالذّا ٚا٫طالِ اؾاَالذ ٫       ,ىٓذى
  :ايؼاىش زا أٜطّا أٍٚ ايٓشا٠ ا٭ى٬ّ باملؼتكات يف قٍٛٚشل  1بٜعٌُ يبعذ ػبٗ٘ با٭ؾعاٍ

ٍٔ بعصٳ ا٭سٝإ  أْا أبٛ املٓٗا

ؾهأْال٘ قالاٍ:   , ؾأداصٚا تعًل بعص بايعًِ ٖٚٛ أبٛ املٓٗاٍ يتأًٜٚ٘ مبع٢ٓ ايؼذاى١
  :َٚجً٘ قٍٛ ايؼاىش, أْا ايؼذاع املكذاّ

 ذٻ ايٓٻُكشٵالأْا ابٔ َاٜٚٻ١َ إرٵ دٳ

 ملا ؾٝ٘ َٔ َعٓال٢ ايؼالذاع املكالذاّ أٜطالّا ٚٚاضالح أْٓالا ٫      , ٜٻ١ؾإرٵ َتعًك١ بابٔ َاٚ
يظالابكني ٭ٕ ايطالُا٥ش ٫   يف ايبٝالتني ا   أْاب ْظتطٝ  إٔ ْعًل ػب٘ اؾ١ًُ بايطُرل

 .ؾُٛدٖا  2بٜعًل بٗا

ٚىٛاٌَ ا٭زلا٤ ٖٞ , ٚىٛاٌَ ا٭ؾعاٍ ٖٞ ايؿشٚع, ىٛاٌَ ا٭زلا٤ ٖٞ ا٭صٌ -6
يزا ؾإٕ تشددت ايه١ًُ بني إٔ تهالٕٛ  , شاؿٌُ ى٢ً ا٭نج :َٚٔ ا٭صٍٛ, ا٭نجش

, َٔ ىٛاٌَ ا٭زلا٤ أٚ َٔ ىٛاٌَ ا٭ؾعالاٍ ؾذعًالٗا َالٔ ىٛاَالٌ ا٭زلالا٤ أٚىل     
, ٚشلزا تك٣ٛ قٍٛ ايبصشٜني ايكا٥ًني بإٔ ست٢ ٜٓتصب ايؿعٌ بعذٖا بالإٔ َطالُش٠  

ٕٵ َٔ ىٛاٌَ ا٭ؾعاٍ, ٭ٕ ست٢ َٔ ىٛاٌَ ا٭زلا٤  . 3بٚأ

                                      
 .318-1/314ػشق ايتظٌٗٝ  -1

 .بتصشف 568املػ ,  -2

 .1/402ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -3
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ؾا٫ختصاص يف نٌ َُٓٗا َٛدب يًعُالٌ  , ٍىٛاٌَ ا٭زلا٤ ٫ تعٌُ يف ا٭ؾعا -7
ٌ , -نُا سأٜٓا يف ايكاىذ٠ ايظابك١- ٖٚالزا َالا   , َٚت٢ بطٌ ا٫ختصاص بطٌ ايعُال

كتص١   ٭ٕ بإٔ, بعذ ست٢ يٓصب ايؿعٌ املطاسع بٗا  ٕٵَأبدىاِٖ َج٬ّٶ إىل تكذٜش 
٭ْٗالا يف  , ؾُختص١ بايالذخٍٛ ىًال٢ ا٭زلالا٤     أَا بست٢, بايذخٍٛ ى٢ً ا٭ؾعاٍ

 .ٚسشٚف اؾش كتص١ بايذخٍٛ ى٢ً ا٭زلا٤, سشف دشا٭صٌ 

ٕٻ ٚأخٛاتٗا ٜبطٌ ىًُٗا إرا اتصًت بٗا  َٚٔ أَج١ً ريو أٜطّا , اؿشؾٝال١   َالا بإٔ إ
ػعًالٗا تالذخٌ     ٚبَالا  .٭ْٗا س٦ٓٝزٺ مل تعذ كتص١ بايذخٍٛ ى٢ً اؾٌُ ا٫زلٝال١ 

٘  ى٢ً اؾٌُ ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ      : ڳٹ چ ا٫زل١ٝ ٚايؿع١ًٝ نكٛيال

ٚبٗزا ايظبب ْكـ ى٢ً ى١ً َٓال  بال  متالِٝ إىُالاٍ بَالا  إىُالاٍ        1ب"چڱ      ڱ
٭ٕ اؿشف إمنا ٜعٌُ إرا نإ كتصّا ب٬طِ نششف اؾش أٚ بايؿعالٌ   :قايٛا بنإ 

 إرا نإ ٜذخٌ ى٢ً ا٫طِ ٚايؿعٌ مل ٜعٌُ نششف ايعطـ ٚبَا , نششف اؾضّ
ؾًُالا ناْالت غالرل    , ّ صٜذَٚا ٜكٛ, َا صٜذ قا٥ِ :ْكٍٛ, تذخٌ ى٢ً ا٫طِ ٚايؿعٌ

أَا أٌٖ اؿذاص ؾكذ أىًُٖٛا ٭ْٗالا أػالبٗت   , ٚدب إٔ تهٕٛ غرل ىا١ًَ, كتص١
ٍّ  بيٝع بَا  تذخٌ ى٢ً املبتذأ ٚاـالدل نُالا    ٚ٭ٕ, َُٓٗا ٜٓؿٞ اؿاٍ يف نٕٛ ن

 . 2ب تذخٌ ى٢ً املبتذأ ٚاـدل أٜطّا  إٔ بيٝع

 

٘  إَا إٔ -أ طالٛا٤  , تهٕٛ كتص١ ؾ٬ تذخٌ إ٫ ى٢ً َا اختصت بايذخٍٛ ىًٝال
 َجٌ سشٚف اؾضّ ٚايٓصب. َجٌ سشٚف اؾش أّ ؾع٬ّ أنإ ازلّا

                                      
 .207ٚاْعش ػشق قطش ايٓذ٣, 103ا٭ْبٝا٤,  -1
 .بتصشف143ب١ٝ, يٮْباسٟ أطشاس ايعش -2
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ٚىًال٢ ايؿعالٌ تالاس٠    , ٚإَا إٔ تهٕٛ غرل كتص١ ؾتالذخٌ ىًال٢ ا٫طالِ تالاس٠     -ب
ـ      , أخش٣ َٚالا ٫ٚ  , َجٌ سالشيف ا٫طالتؿٗاّ اشلُالض٠ ٖٚالٌ ٚسالشٚف ايعطال

  .ايٓاؾٝتني

ْٴعٹالشٳ  , ا رنشْاٙ إٔ اؿشف إرا نإ كتصّا بايذخٍٛ ى٢ً قبٝالٌ َعالني  ٚمما ٜتصٌ مب
أٟ صاسا نايؼال٤ٞ ايٛاسالذ أّ    ٌٖ ٖٛ بٗزا ايذخٍٛ صاس دض٤ّا َٔ ايه١ًُ, إيٝ٘
ٍٳ َٓ٘ َٓضي١ اؾض٤ ٫؟ ٍ   ؾٗالٛ ٫ , ٚصاسا نايؼ٤ٞ ايٛاسذ ؾإٕ ْٴضِّ   ٜعُالٌ َجايال٘ بأ

ٍٵ ؾٝعٌُ, ايتعشٜـ ٖٞ ايعا١ًَ يف املظالتج٢ٓ   ٕ بإ٫ إ :يزا قاٍ بعطِٗ, ٚإٕ مل ٜٴٓضٻ
َٴٓضٻي١ ٶَٓضيال١ اؾالض٤   ٚأٜطّا ٖٞ , ٭ْٗا كتص١ بايذخٍٛ ى٢ً ا٫طِ, بعذٖا يٝظت 
  . 1بَٓ٘

دخًت ؾُٝٗا ايهاف , نزا ٚنأٜٔ:ٚقذ أػاس ايؼاطيب إىل ٖزٙ املظأي١ ٚقشس إٔ مٛ
 .ٚايهاف ىًُت ؾُٝٗا, بعذُٖا ٚصاسا نايؼ٤ٞ ايٛاسذ ى٢ً َا

ٌٳٳ ٫ :َٛٚجٌ ريو إٔ م تشنبت ؾٝ٘ ٫ َ  ازلٗا ٚصاسا نايؼال٤ٞ  , يف ايبٝت سد
ِ , ايٛاسذ ٍ  , ٖٚٞ أٟ ب٫  ىا١ًَ يف ٖزا ا٫طال إٕ ايعالاٖشتني   :ٚاْتٗال٢ إىل ايكالٛ

ٜٚعُالٌ ايٛاسالذ   , َٛدٛدتإ يف ايعشب١ٝ أٟ أسٝاّْا ٜصرل ايؼ٦ٝإ نايؼ٤ٞ ايٛاسذ
 . 2بٜعٌُ ؾُٝٗا باٯخش ٚقذ ٫

, ٚأداص بعطِٗ ىًُٗا, ٖزا ٖٛ املؼٗٛس, تعٌُ ٫ –يف ا٭صٌ  –َعاْٞ اؿشٚف  -8
  :ؾكايٛا يف قٍٛ نعب بٔ صٖرل سضٞ اهلل ىٓ٘

 ايالالالبنٔي إر سسًالالالٛا َٚالالالا طالالالعادٴ غالالالذا٠َ
 

 
ٍٴ     ٔټ غطالالٝصٴ ايطالالشف َهشالالٛ  إ٫ أغالال

 
                                      

 .بتصشف2/143ػشق ا٭سلْٛٞ  -1

 2/245كاصذ ايؼاؾ١ٝ امل -2



 
- 38 - 

ٜعال  أْٗالِ   , أٟ اْتؿ٢ نْٛٗا يف ٖزا ايٛقت إ٫ نأغٔ, إٕ غذا٠ ايبني ظشف يًٓؿٞ
ْؿظال٘    أَا املاْعٕٛ ؾٝعًكْٛال٘ بايؿعالٌ باْتؿال٢    ا ىًكٛٙ مبع٢ٓ ايٓؿٞ ايذاي١ ىًٝ٘ بَ

  .ايزٟ ديت ىًٝ٘ بَا 

ڎ  ڎ  چ  ٹَٚٓ٘ قٍٛ ابٔ اؿادب ؾُٝا ْكً٘ ىٓ٘ ابٔ ٖؼالاّ يف قٛيال٘   

ٚإَالا ملالا يف   , ظالشف يًٓؿال    ٚايّٝٛ إَالا , بذٍ َٔ ايّٝٛ قاٍ إر:  1بچڈ  ڈ  ژ
ٚىًال٢ ا٭ٍٚ  , ًلأٟ اْتؿ٢ يف ٖزا ايّٝٛ ايٓؿ  ؾاملٓؿٞ ْؿ  َط, "ئ"َٔ َع٢ٓ ايٓؿٞ

ٌ   , َكٝذ بايّٝٛ إٕ نالإ   :ؾكالايٛا , ٚمث١ سأٟ ثايح رٖب أصالشاب٘ ؾٝال٘ إىل ايتؿصالٝ
ٚإ٫ , ىٔ ؾعٌ سزف داص ريو ى٢ً طالبٌٝ ايٓٝابال١ ٫ ا٭صالاي١    سشف املع٢ٓ ْا٥بّا

ٕ     :قايٛا, ٜا ىبذ اهلل :ؾؿٞ مٛ, ؾ٬ ٕ , إٕ ايٓاصالب ٖالٛ بٜالا  ٚاملالاْعٛ إٕ  :ٜكٛيالٛ
ادٟ احزٚف ايزٟ ْابالت ىٓال٘ بٜالا  ٜٚتشصالٌ ممالا      ايٓاصب ٖٛ ايؿعٌ أدىٛ أٚ أْ

 :رنشْاٙ إٔ ٖٓاى ث٬ث١  سا٤ يف ىٌُ سشٚف املعاْٞ
 املٓ  َطًكّا -

 اؾٛاص َطًكّا -
 . 2بٚإ٫ ؾ٬ , ؾإٕ نإ اؿشف ْا٥بّا داص, ايتؿصٌٝ -

إٕ ا٫طتجٓا٤ َٓصٛب بؿعٌ قزٚف تكذٜشٙ  :َٚٔ أَج١ً ريو إٔ املدلد ٚغرلٙ قايٛا
 ٚسٴدٻ ريو بإٔ َعالاْٞ اؿالشٚف ٫  , ىٓ٘ بإ٫  ؾٗٞ ايٓاصب١ يًُظتج٢ٓ أطتج  ْابت

أٚ بايؿعالٌ َظالتك٬ّ أٚ بايؿعالٌ    , ٚاملظالتج٢ٓ َٓصالٛب بايؿعالٌ بٛاطالط١ إ٫    , تعٌُ
 . 3بأطتج  املطُش

                                      
 .39طٛس٠ ايضخشف  -1

 .2/276بتصشف, ٚاْعش اـصا٥ص, ٫بٔ د   572املػ   -2
 .1/556ٚاْعش املظاىذ 2/143ػشق ا٭سلْٛٞ  -3
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ٍ  , ٫ هٛص ادتُاع ىاًَني ى٢ً َعٍُٛ ٚاسذ -8 إٕ ا٫بتالذا٤   :ٚشلزا سٴدٻ قٍٛ َالٔ قالا
إٕ املتبٛع ٚىاًَ٘ َعّا ىا٬َٕ يف  :ٚٴسدٻ قٍٛ َٔ قاٍ, دلىا٬َٕ يف اـ, ٚاملبتذأ َعّا

ٚشلز ا٭َالش   .إٕ ايؿعٌ ٚايؿاىٌ َعّا ىا٬َٕ يف املؿعٍٛ :ٚسدٻ قٍٛ َٔ قاٍ, ايتاب 
صٜذ ُٖالا  أٜطا ْكذ ايٓشا٠ سأٟ ايؿشا٤ ايكا٥ٌ بإٔ مٛ: قاّ ٚقعذ صٜذ إٕ ايعاٌَ يف 

 . 1بايؿع٬ٕ مجٝعّا

ِ   أٜطّا س ٚيزيو َٓ  ايبصشٜٕٛ قبالٌ    إٕ ايٛاقال  ب ؾ  ا٫طِ املعطالٛف ىًال٢ اطال
ؾًِ هٝضٚا " إٕ صٜذّا ٚىُشٚ قا٥ُإ " ٚأٚدبالٛا " إٕ صٜالذّا ٚىُالشّا    , اطتهُاٍ اـدل

قا٥ُإ ٚسذتِٗ يف ريو أْٓا يٛ سؾعٓا " ىُشٚ " ٚىطؿٓاٙ ى٢ً ايطالُرل املظالتذل يف   
 ٘ طؿٓالاٙ ىًال٢   ٚإرا ى, اـدل ٖٚٛ " قا٥ُإ " يًضّ تكذّ املعطٛف ى٢ً املعطٛف ىًٝال

يًالضّ  , -٭ٕ قً٘ ٖٛ ا٫بتذا٤ قبالٌ دخالٍٛ " إٕ " ىًٝال٘     -قٌ اطِ إٕ ٖٚٛ "صٜذ " 
٭ٕ " ىُشٚ" س٦ٓٝز ٜهٕٛ َبتالذأ ؾٗالٛ ىاَالٌ يف    , تٛاسد ىاًَني ى٢ً َعٍُٛ ٚاسذ

, ؾادتُ  ىالا٬َٕ ىًال٢ َعُالٍٛ ٚاسالذ    , اـدل " قا٥ُإ " ٚ"إٕ "ىا١ًَ يف اـدل أٜطّا
  .ٖٚزا ٫ هٛص

ٕٻ " ٖالٞ ايعاًَال١ يف       ٖٚزا نُا رنش ْا قا٥ِ ىًال٢ سأٟ ايبصالشٜني ايالزٜٔ قالايٛا إٕ " إ
ٕٻ " ٫ تعٌُ ىٓالذِٖ يف اـالدل  , اـدل قالاٍ  , أَا ىٓذ ايهٛؾٝني ؾ٬ ًٜضّ ريو ٭ٕ " إ

 . 2با٭صٍٛ"  "إٕ ادتُاع امل٪ثشٜٔ ايتاَني ى٢ً أثش ٚاسذ َذيٍٛ ى٢ً ؾظادٙ يف :ايشضٞ

9-   ٍ أنالإ ايعاَالٌ أصالًّٝا أّ ؾشىٝالّا َجالاٍ      طالٛا٤  , قذ ٜهٕٛ يًعاٌَ أنجش َالٔ َعُالٛ
, أىًُت صٜذّا املظالأي١ طال١ًٗ   :نكٛيٓا, ا٭ؾعاٍ املتعذ١ٜ إىل ث٬ث١ َؿاىٌٝ, ا٭صًٞ

                                      
 .2/203ٚايٓشٛ ايٛايف, 2/103ػشق ا٭سلْٛٞ َٚع٘ ساػ١ٝ ايصبإ  -1

, ٚساػال١ٝ  1/285, ٚساػال١ٝ ايصالبإ   1/517ٚاْعالش: ا٭ػالباٙ ٚايٓعالا٥ش     1/79ق ايهاؾ١ٝ ػش -2
 .1/136اـطشٟ 
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قالذ تٛطالط بُٝٓٗالا    , ٚسد َٔ إىُاٍ أؾعالٌ ايتؿطالٌٝ يف سالايني    َٚجاٍ ايؿشىٞ َا
 . 1بٖزا بظشّا أطٝب َٓ٘ سطبّا :نكٛشلِ

, ٚنإ ٚأخٛاتٗا, ٌ ايؿاىٌ ٚاملؿعٍٛؾايؿعٌ َج٬ّ قب, َشتب١ ايعاٌَ قبٌ املعٍُٛ -10
ْٚٛاصب املطاسع ٚدٛاصَال٘ قبالٌ   , ٚظٔ ٚأخٛاتٗا قبٌ َعُٛيٝٗا, ٚإٕ ٻٚأخٛاتٗا
أٜطّا يف بالاب املصالذس ال َالج٬ّ ال إٔ ٜتكالذّ َعُٛيال٘         ٚيزا مل هٝضٚا, املطاسع ْؿظ٘

ٚسذتِٗ يف ريو إٔ املصالذس َال    , أىذب  صٜذّا ضشبٴَو :ؾ٬ هٛص إٔ ٜكاٍ, ىًٝ٘
ٚبٓا٤ ىًال٢ إٔ ايعاَالٌ    .ؾ٬ ٜتكذّ َا ٜتعًل ب٘ ىًٝ٘, ٘ ناملٛصٍٛ َ  صًتَ٘عُٛي

٘   , يف ا٭صٌ هب إٔ ٜتكذّ ى٢ً املعٍُٛ ىئ    ٹ چ  ظٗالشت ٫ّ ايتكٜٛال١ يف قٛيال

ٕ     بيًش٩ٜا ملا تكذّ املعٍُٛ :قايٛا  2بچی   ی   ی   ىًال٢ ايعاَالٌ بتعالدلٚ
٘  ٭ٕ تعدلٕٚ ضعـ ىًُ٘ سالني تكالذ  , تك٣ٛ املعٍُٛ بٗزٙ اي٬ّ , ّ َعُٛيال٘ ىًٝال

أٟ اؾالاس  , ٚانجش ايٓشا٠ ى٢ً إٔ ٖزٙ اي٬ّ يٝظت َك١ٜٛ صا٥الذ٠ بالٌ ٖالٞ املعذٜال١    
أٜطّا سٴدٻ ى٢ً ايهٛؾٝني  ايشتب١ ٚ٭دٌ َشاىا٠,  3بٚاجملشٚس َتعًكإ بايؿعٌ تعدلٕٚ

إر يٛ نإ اـدل ساؾعالّا يًُبتالذأ نُالا نالإ     , ايزاٖبني إىل إٔ املبتذأ ٚاـدل ٜذلاؾعإ
ؾهالإ ٫ ميتٓال :   , يهالإ يهالٌ َُٓٗالا يف ايتكالذّ ستبال١ أصال١ًٝ      , ؾعّا يًخدلاملبتذأ سا

ٚاَتٓالاع ا٭ٍٚ ٚدالٛاص ايجالاْٞ ديٝالٌ     , صاسبٗا يف ايذاس نُا ٫ ميتٓ : يف داسٙ صٜذ
  . 4بى٢ً إٔ ايتكذّ ٫ أص١ًٝ يًخدل ؾٝ٘

                                      
 ٚقذ أداصٚا تكذَ٘ يف ٖزٙ اؿاي١ ى٢ً َعُٛي٘ يؼبٗ٘ باطالِ ايؿاىالٌ.   2/183ػشق ا٭سلْٛٞ,  -1

ٚاْعش أَج١ً نجرل٠ ىًال٢ ٖالزٙ ايكاىالذ٠ يف نتالب ايٓشالٛ ببالاب ايتٓالاصع , اْعالش ػالشق ايتظالٌٗٝ,           
 .2/97ٚػشق ا٭سلْٛٞ 2/164

 .43طٛس٠ ٜٛطـ  -2
 .3/615, بتصشف, ٚاْعش املكاصذ ايؼاؾ١ٝ, 287املػ   -3
, ٚاملعًّٛ أْ٘ يف مٛ: صاسبٗا يف ايذاس, هب إٔ ٜتكذّ اـدل يف ايذاس 1/270ػشق ايتظٌٗٝ  -4

يتُش٠ َجًٗا ى٢ً املبتذأ صاسبٗا, ي٬٦ ٜعٛد ايطُرل ى٢ً َتأخش يؿعا ٚستب١, َٚجًٗا قٛشلِ: ى٢ً ا
 .1/240. اْعش ػشق ابٔ ىكٌٝ ّاذٳبٵصٴ
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, َٓعٛا تكذّ املؿعٍٛ َع٘ ى٢ً ىاًَ٘ ٚاٚٙ يًعطـ, َٚٔ أدٌ َشاىا٠ ايشتب١ أٜطّا
 . 1ب ٜتكذّ ى٢ً ىاٌَ املعطٛف ىًٝ٘ إمجاىّا طٛف ٫ٚاملع

َٚالٔ  , ٜٚتصٌ مبا طبل أْ٘ ٫ ٜك  املعٍُٛ إ٫ يف َٛق  هٛص إٔ ٜك  ؾٝ٘ ايعاٌَ -11
  .تطبٝكات ٖزا ا٭صٌ

ٚبٓالٛا ىًٝال٘ ىالذّ دالٛاص     , إٔ ايبصشٜني مل هٝضٚا إٔ ٜتكذّ ايتاب  ى٢ً املتبٛع -أ
َٳ :تكذّ َعٍُٛ ايتاب  ؾًِ هٝضٚا ايكٍٛ ٌ   ٖزا طعا ٌٷ ٜأنًال٘, ٚا٭صال  :و سدال

َٳو ى٢ً سدٌ   ؾإرا مل هض تكذّ اؾ١ًُ ايٛصؿ١ٝ بٜأنٌ ,ٖزا سدٌ ٷٜأنٌ طعا
٭ْال٘  , ؾُٔ باب أٚىل ىذّ دٛاص تكذّ َعُالٍٛ ٜأنالٌ ٖٚالٛ طعاَالو     ,املتبٛع

   .ٜأنٌ َعٍُٛ يًتاب 

َٚٔ ريو أٜطّا إٔ نجرلّا َٔ َعشبٞ ايكالش ٕ َٚعٗالِ ايعهالدلٟ مل هٝالضٚا يف      -ب

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ک  ٹ چ  قٛيالالالال٘

ِ   2بچڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   تعًٝالالل اؾالالاس ٚاجملالالشٚس بيف أْؿظالالٗ
٭ٕ ايتكذٜش ىٓذ ٖ٪٤٫: ٚقٌ شلِ قال٫ّٛ بًٝػالا ٶيف أْؿظالِٗ     بكٛي٘ تعاىل ببًٝػّا 

ؾًُالا  , نا٥ّٓا يف أْؿظِٗ أٟ بًٝػّا ؾاؾاس ٚاجملشٚس ناْا َتعًكني بالببًٝػا , َ٪ثشّا
٭ٕ ايصؿ١ نُا رنشْا ٖٚالٞ ايتالاب  ٖٓالا ٫ تعُالٌ يف     , ب٘ قذَا اَتٓ  تعًكُٗا

ٌ , املتبٛع أٟ ٫ هٛص تكذّ ايتاب  ى٢ً املتبٛع أَالا   ,بقالٌ   ٚشلزا ىًكٛٙ بايؿعال
ؾٝذالٛص ىًال٢     3بايهٛؾٕٝٛ ؾأداصٚا تكالذِٜ َعُالٍٛ ايصالؿ١ ىًال٢ املٛصالٛف     

 بًٝػّا . بَزٖبِٗ تعًٝك٘ بال

                                      
 .1/220اشلُ ,  -1

 .63طٛس٠ ايٓظا٤  2-
 .2/175ٚاملكاصذ ايؼاؾ١ٝ  – 3/286ٚ ػشق ايتظٌٗٝ   1/368اْعش ايتبٝإ  -3
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٭ْال٘ ٚسد تكالذِٜ    ,ٗالا بعص ايٓشا٠  تكذِٜ خالدل يالٝع ىًٝ   َٚجٌ ريو إداص٠ -ت

٘  ,َعُالالٍٛ اـالالدل ىًٝٗالالا   ک  ک  گ  گ     گ  ٹ چ  ٚريالالو يف قٛيالال

ا٭َش ايالزٟ ٜال٪رٕ     َصشٚؾّابّٜٛ  ٖٚٛ َعٍُٛ اـدلب سٝح تكذّ  1بچگ
ٜالّٛ  َتعًالل بؿعالٌ قالزٚف     ب ٚسٴدٻ ٖزا ايشأٟ بإٔ ,ىًٝٗا  ظٛاص تكذّ بيٝع

َٛاض  , ٖزٙ ايكاىذ٠ٚرنش ايٓشا٠ َ  اطشاد  ,أ٫ ٜعشؾْٛ٘ ّٜٛ ٜأتِٝٗ :تكذٜشٙ
 :ٜك  ؾٝٗا املعٍُٛ ٫ٚ هٛص إٔ ٜك  ؾٝٗا ايعاٌَ َٔ ريو

٫ٚ هالٛص إٔ  , ؾضٜذّا َؿعٍٛ ب٘ يًؿعٌ ؾاضشب ,قٛشلِ: أَا صٜذّا ؾاضشب -أ
 . ايؿعٌ باضشب  أَاب ًٜٞ

ٕٻب خدل ٚػٜٛضِٖ  تكذِٜ َعٍُٛ -ب ٌ   إ  :ى٢ً ازلٗا إرا نإ ػب٘ مج١ً َجال
ٜٛضِٖ تكذّ اـدل إرا مل ٜهٔ ػب٘ مجًال١  ٚىذّ ػ ,إٕ يف ايذاس صٜذّا دايع

ٕٻ دايعٷ صٜذّا ,ى٢ً ا٫طِ  . 2بؾ٬ ٜكاٍ: إ

ٟ  يؿعٞ ٚاٯخالش , إرا ادتُ  ىا٬َٕ أسذُٖا -12 ٞ  , َعٓالٛ ٚإٕ  - ؾايعاَالٌ ايًؿعال
 :َٚٔ َعاٖش ٖزا ا٭صٌ, ٖٚٛ أق٣ٛ َٔ ايعاٌَ املعٟٓٛ, ايزٟ ٜعٌُ ٖٛ -ضعـ

٭ٕ صٜالذّا َٓصالٛب بؿعالٌ      3بصٜالذٷ ضالشبت   :أِْٗ اختاسٚا صٜذّا ضشبت ىًال٢    -أ
  .ٚصٜذ ٷ َشؾٛع با٫بتذا٤ املعٟٓٛ, ٚاملكذس ناملًؿٛظ, َكذس

ٚايؼب١ٗٝ بايضا٥ذ٠ ىًال٢ أٚاخالش   , ٚشلزا ا٭َش أٜطّا ظٗش ىٌُ اؿشٚف ايضا٥ذ٠ -ب
ِٷ :َجاٍ ريو قٛيٓا, ايهًُات ٌٕ  , ٌٖٚ َٔ أسذٺ قا٥ِ ٷ ,عظبٹَو دسٖ ٚسبٻ سدال

ٌٕ ايتكٝت ب٘  . 4بؾاض

                                      
 .8طٛس٠ ٖٛد  1-
 1/354ٚػشق ايتظٌٗٝ 2/677ايبظٝط  -2

 .1/538ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -3
  .بتصشف 65َؿتاق ايعًّٛ, يًظهانٞ,  -4



 - 14 - 

ٜني َٓعٛا سؾ  " سأطالٗا " يف قٛيٓالا " أنًالت ايظالُه١ ستال٢      َٚٔ ريو إٔ ايبصش -ز
َٚٔ سذتِٗ يف ريو أْٓا يٛ سؾعٓا " , سأطٗا " إ٫ إٔ ٜزنش اـدل ؾتكٍٛ " َأنٍٛ "

سأطٗا " يهٓا أىًُٓا ايعاٌَ ايطعٝـ ٖٚٛ " ا٫بتذا٤ " َال  ٚدالٛد ىاَالٌ قالٟٛ     
 . 1بٖٚٛ " ست٢ " أٚ ايؿعٌ " أنًت " ؾه٬ُٖا قٟٛ ٭ْ٘ ًَؿٛظ

, ىًُالت صٜالذّا ؾاضال٬ّ    :نكٛيٓا ,ٚيزيو أٜطّا قبح إيػا٤ ىٌُ ايكًيب إرا تكذّ   -د
ٚؾاضالٌ   ,ٚريو ٭ْٓا يٛ أيػٝٓا ىٌُ بىًُت  ٚسؾعٓا صٜالذّا ىًال٢ أْال٘ َبتالذأ    

ٞ     ,خدلٙ ٭ْال٘ س٦ٓٝالزٺ    ,يهٓا بزيو َػًبني ىٌُ ايعاَالٌ املعٓالٟٛ ىًال٢ ايًؿعال
 . بىًُتٴ ٛ ايؿعٌايٓصب ؾايعاٌَ يؿعٞ ٖأَا يف ساٍ , ٜهٕٛ َع٫ُّٛ ي٬بتذا٤

-   ٟ ٭ْالال٘  -نُالا رنشْالالا   -أىًُٓالا ايًؿعالالٞ  , ٚإرا ادتُال  ىالالا٬َٕ: يؿعالٞ َٚعٓالالٛ
٭ٕ ىاٌَ , "ٜٚكبح اٱيػا٤ َ  تأخش اؾ١ًُ ىٔ ؾعٌ ايكًب :قاٍ ايشضٞ ,ا٭ق٣ٛ

 .ٚىاٌَ ايٓصب يؿعٞ, ايشؾ  َعٟٓٛ ىٓذ ايٓشا٠

ٚ    ٚى٢ً ايعُّٛ ٫ ٚقالذ  , ا٭خؿالؽ هٛص إيػا٤ ايعاٌَ املتكالذّ خ٬ؾالّا يًهالٛؾٝني 
" إيػا٤ املتأخش أق٣ٛ  :إىُاشلا بكٛيٖ٘ؼاّ سا٫ت إيػا٤ أؾعاٍ ايكًٛب ٚـص ابٔ 
بايتأٌَ ٜعٗش يٓالا إٔ إيػالا٤   ٚ  2بُٖا طٛا٤" :ٚقٌٝ, ٚاملتٛطط بايعهع ,َٔ إىُاي٘

َٚالٔ سٝالح   , ىل قٛت٘ َٔ سٝح ايشتب١إايعاٌَ أٚ إىُاي٘ يف أؾعاٍ ايكًٛب ساد  
  .نْٛ٘ يؿعّٝا أٚ َعّٜٓٛا

َٓصالٛب  , ضشبت صٜالذاّ  :٫ هٛص إٔ ْكٍٛ: إٕ صٜذّا يف قٛيٓا, ٚشلزا ا٭صٌ أٜطّا
ٌ , يهْٛ٘ َؿع٫ّٛ ب٘ . ٭ٕ املؿعٛيٝال١ نُالا رنشْالا     3بضالشبت  :بٌ ٖٛ َعٍُٛ يًؿعال
  .ىاٌَ َعٟٓٛ

                                      
 .795املػ   -1
 .2/60اْعش ا٭ٚضح  -2
 .2/1075املكتصذ, يًذشداْٞ  -3
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٭ٕ املبتذأ نُا رنشْا ىٓالذ  , ٚيطعـ ايعاٌَ املعٟٓٛ َٓعٛا ف٤ٞ اؿاٍ َٔ املبتذأ
ٜعُالٌ يف   ٚايعاٌَ املعٟٓٛ ضعٝـ ٫, ٟ ٖٚٛ ا٫بتذا٤أنجش ايٓشٜٛني ىاًَ٘ َعٓٛ

 . 1بَعُٛيني أٟ اؿاٍ ٚصاسب٘

بالٌ ميهالٔ    .املا٤ باسدّا ػشابٞ ى٢ً إٔ باسدّا ساٍ َالٔ املبتالذأ املالا٤    :ٜكاٍ ٫ ٚشلزا
ٚشلالزا ا٭َالش َٓعالٛا أٜطالّا فال٤ٞ      , ؽشه٘ ىٓذ ٖ٪٤٫ املاْعني ى٢ً أْ٘ َٔ ػشابٞ

ىٓذِٖ دعٌ َبتظُّا سا٫ّ َٔ املطاف إيٝ٘ بأٟ اؿاٍ َٔ املطاف إيٝ٘ ؾ٬ ٜصح 
 . 2ببٌ ٖٛ ساٍ َٔ ايؿعٌ أىذب , أىذب  ٚد٘ صٜذٺ َبتظُّا :يف قٛيٓا صٜذ 

ايعاٌَ املعٟٓٛ يف ن٬ّ ايعالشب   :ٚأخرلّا قاٍ ايشضٞ ىٔ ضعـ ايعاٌَ املعٟٓٛ
 . 3بؾ٬ وٌُ ىًٝ٘ املتٓاصع ؾٝ٘ ,بايٓظب١ يًؿعٞ نايؼار ايٓادس

ـ إرا ادتُ  ىا  -13 ؾايالزٟ ٜعُالٌ ٖالٛ    , ٬َٕ يؿعٝا ٕ أسذُٖا قٟٛ ٚاٯخش ضالعٝ
ِٕ :ا٭قشب َجٌ ٌٕ ,يٝع صٜذ بكا٥  . 4بَٚا دا٤ْٞ َٔ سد

14-     ٘ ٕ   .ايعاَالٌ ايطالعٝـ ٫ ٜعُالالٌ ؾُٝالا قبًالال   ٚشلالزا ٫ هالالٛص إٔ تتكالذّ أخبالالاس بإ
ّ  , ٚأخٛاتٗا ىًٝٗا , ٫ٚ اجملشٚس ٚاملٓصٛب ٚاجملضّٚ ى٢ً اؾاس ٚايٓاصالب ٚاؾالاص
ىاًَ٘ ايطعٝـ غرل ايؿعٌ املتصشف ٚػبٗ٘ ناطِ اٱػاس٠ ٚيٝت ٫ٚ اؿاٍ ى٢ً 

٫ٚ ايتُٝٝالض ىًال٢ ىاًَال٘    , ٚنايعشٚف املتطال١ُٓ َعٓال٢ ا٫طالتكشاس   , ٚيعٌ ٚنإٔ
٫ٚ َعُالٍٛ اطالِ   , ٫ٚ َعٍُٛ ؾعٌ ايتعذب, اؾاَذ إمجاىّا ٫ٚ َعٍُٛ املصذس

ٚ   , ٫ٚ املطاف إيٝال٘ ىًال٢ املطالاف   , ايؿعٌ ىًٝ٘  ٫ٚ٫ َعُالٍٛ ايصالؿ١ املؼالب١ٗ 
 . 5بَعٍُٛ أؾعٌ ايتؿطٌٝ ى٢ً ايعاٌَ ؾٝٗا يطعؿٗا

                                      
 .865ٚاملػ   2/354ٚػشق ايتظٌٗٝ  2/57ػشق املؿصٌ  -1
 .1/240اشلُ   اْعش -2
  .ؼكٝل ٜٛطـ ىُش 2/279ػشق ايهاؾ١ٝ,  -3
 .65َؿتاق ايعًّٛ يًظهانٞ  -4
 .يؼاٟ طاخّٓا أسظٔ َٓ٘ باسدّاا سايني نكٛيٓا: ت يفًَاىذا إرا تٛططت ٚىُ -5
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ِٸ ٫ وزف اؾاس ٚاؾاصّ ٚايٓاصب يًؿعٌ إ٫   -15 ايعاٌَ ايطعٝـ ٫ وزف َٚٔ ث
ٚنكٛشلِ: َشٙ  .أٟ ى٢ً خرل, خرٕل ىاؾاى اهلل:نكٛشلِ .يف َٛاض  ق١ًًٝ َظُٛى١

  .٫ٚ هٛص ايكٝاغ ى٢ً َا ٚسد, وؿشٳٖا أٟ إٔ وؿشٳٖا

  :َٔ ريو, ؾٝٗا سزف سشف اؾش يٛدٛد ىٛض ىٓ٘ هٛصٖٚٓاى َٛاض  

  .٭ٕ ٖزٙ ا٭سشف دا٤ت ىٛضّا ىٓٗا داي١ ىًٝٗا, إضُاس سب بعذ ايٛاٚ ٚايؿا٤ ٚبٌ -1

ٔٻ :إضُاس سشف ايكظِ يف مٛ -2 اّ أٚ ٭ٕ أيـ ا٫طتؿٗ, أٚ ٖا اهلل,  هلل ٭ؾعً
   . 1باملطُش٠ ٖا٤ ايتٓبٝ٘ ىٛض ىٔ ايبا٤

ٚطالبب ضالعؿ٘ إَالا بتالأخشٙ     , ٝ٪ت٢ ب٬ّ تظ٢ُ ٫ّ ايتكٜٛال١ قذ ٜطعـ ايعاٌَ ؾ  -16

ىئ    ی  ی   چ  ٚمالالالالالٛ  2بچڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ چ نكٛيالالالالال٘

ۇ  ۇ  چ ٚ  4بچڱ   ڱ  ںچ : يف ايعٌُ مٛ ٚإَا بهْٛ٘ ؾشىّا,  3بچی

ڻ  ٹ چ  ٚقذ ادتُ  ايتأخش ٚايؿشى١ٝ يف قٛي٘  6بچڦ  ڦچ ٚ  5بچۆ

  . 8ب  7بچڻ  ڻ  ۀ

                                      
, ٚاْعش ايهتاب 46 ٚاـ٬ف ايٓشٟٛ 128/ 4ٚػشق املؿصٌ  398 - 1/393اْعش اٱْصاف  -1

3/9. 
 .154طٛس٠ ا٭ىشاف  -2
 .43طٛس٠ ٜٛطـ  -3

 .91طٛس٠ ايبكش٠  -4

 .16طٛس٠ ايدلٚز  -5
 .16طٛس٠ املعاسز  -6
 .78ا٭ْبٝا٤: طٛس٠  7

 .178ش املػ  أٜطّابتصشف ٚاْع 286 -املػ   -8
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  أساغببيزيو قايٛا إٕ إىشاب  , 1باٌَ ٚاملعٍُٛ بأدٓيب٫ هٛص ايؿصٌ بني ايع   -17

ؾاىٌ طالذ    أْتبٚ, َبتذأ, 2چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھٹ چ يف قٛي٘
  .خدلّا َكذَّا  أساغببٚ , َبتذأ َ٪خشّا  أْتبأٚىل َٔ إىشاب , َظذ اـدل

٭ٕ قٛي٘ ىٔ  شلت َعٍُٛ يشاغب ؾال٬  , ٚا٭ٍٚ يف ٖزٙ اٯ١ٜ أٚىل" :قاٍ ابٔ ىكٌٝ
٭ٕ أْالت ىًال٢ ٖالزا    , يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايؿصٌ بني ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ بالأدٓيب ًٜضّ 

ٚأَا ى٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ ؾًٝضّ ؾٝ٘ ايؿصٌ , ؾًٝع بأدٓيب ىٓ٘, ايتكذٜش ؾاىٌ يشاغب
٭ْال٘  , ٭ٕ أْت أدٓيب َٔ ساغب ى٢ً ٖالزا ايتكالذٜش  , بني ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ بأدٓيب
 . 3بايصشٝحٜعٌُ يف املبتذأ ى٢ً   ٫٭ْ٘ خدل ٚاـدل, َبتذأ ؾًٝع يشاغب ىٌُ ؾٝ٘

 . 3بايصشٝح

إٕ َٔ ػشٚط إىُاٍ املصذس ىٌُ ؾعًال٘ ىٓالذ اؾُٗالٛس إٔ ٫     :َٚٔ ريو قٛشلِ -
ٚيٛ نإ ٖزا املعٍُٛ ظشؾّا يزيو سدٚا ىًال٢  , ٜهٕٛ َؿص٫ّٛ ىٔ َعُٛي٘ بأدٓيب

ّ بايضكؼشٟ ايكا٥الٌ إٔ   ٘   ٜالٛ   4بچڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      چ ٹ چ  يف قٛيال
ٖالٛ ؾاصالٌ أدالٓيب بالني ايعاَالٌ        قالادس ب٭ٕ قٛي٘ تعاىل ,  سدع٘بصذس َتعًل بامل
ٚسد بالإٔ ريالو   ,  قالادس بطِٗ إىل أْ٘ َتعًل باطِ ايؿاىالٌ  ٚرٖب بع ...ٚاملعٍُٛ

ٚاؿل إٔ قذست٘ تعاىل غرل َكٝذ٠ , ٜذٍ ى٢ً إٔ قذست٘ تعاىل َكٝذ٠ بٗزا ايّٝٛ ؾكط
٘ بؾًُا مل ٜصح إٔ ٜتعًل باملصذس , بٌ ٖٞ َطًك١ رٖالب  ,  قالادس ب٫ بالال  ٚ,  سدعال

أْال٘   :ٚاملع٢ٓ, اؾُٗٛس إىل أْ٘ َتعًل بؿعٌ قزٚف َٔ يؿغ املصذس تكذٜشٙ ٜشدع٘
  .ٚاهلل أىًِ .ى٢ً سدع٘ يكادس ٜشدع٘ ّٜٛ تب٢ً ايظشا٥ش

                                      
  .يًعاٌَ, ٚغرل ا٭دٓيب ٖٛ املعٍُٛ يًعاٌَ ٜهٕٛ َع٫ُّٛ ا٭دٓيب ٖٛ ايزٟ ٫ -1

 .46طٛس٠ َشِٜ  -2

 .723ٚاملػ , 2/198اْعش ػشق ابٔ ىكٌٝ  -3
 .9-8طٛس٠ ايطاسم  -4
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ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ      ...ٹ چ َٚالالٔ ريالالو أٜطالالّا قٛيالال٘

باملصذس  بأٜاَّا ؾ٬ ٜصح تعًٝل   1بچ...ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

يالزا ؾٗالٛ ٜعًالل     چ...ٹ    ڤ ٹ چ  ٖٚٛ قٛي٘, ايصٝاّ يٛدٛد ايؿاصٌ بُٝٓٗا
   . 2ببؿعٌ قزٚف تكذٜشٙ صَٛٛا أٜاَّا

  إٔبإٕ  :يالزيو قالايٛا  , ا٭صٌ إٔ ٜتطابل َع٢ٓ ايعاٌَ ٚاملعُالٍٛ ٫ٚ ٜتٓاقطالا   -18
 ٌ ٕ   , املخؿؿ١ َٔ ايجك١ًٝ تؿٝذ ايتٛنٝذ ٭ٕ أصًٗا ايتجكٝال  ٜٚٓاطالبٗا س٦ٓٝالزٺ إٔ ٜهالٛ

ايؿعٌ قبًٗا ٖٚٛ ايعاٌَ ؾٝٗا َٔ أؾعاٍ ايالٝكني ؾٝشصالٌ ايتٓاطالب املعٓالٟٛ بالني      

ِ   :ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ نكٛيو ٘ , ىًُت إٔ صٜالذ قالا٥ ڄ  ڄ  ڃ  ٹ چ   ٚنكٛيال

ٚاَتٓ  ٚقٛع إٔ املصذس١ٜ ايٓاصب١ بعذ أؾعاٍ ايٝكني ي٬٦ وصٌ   3بچ...ڃ  ڃ
تظتعٌُ يف َكالاّ  , صب١تٓاقص َعٟٓٛ بني ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ ٭ٕ إٔ املصذس١ٜ ايٓا

ٚإمنا ٜٓاطبٗا ايعالٔ ؾال٬ هالٛص إٔ    , ايشدا٤ ٚايطُ  ؾُٝا بعذٖا ؾ٬ ٜٓاطبٗا ايٝكني

 . 5ب 4بچ...ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ٹ چ  بعذ َا ٜؿٝذ ايٝكني نكٛي٘ تك 
ٌٻ ٭ٕ يعٌ يًطُ  ٚاٱػؿام ٚريالو  , َٚٔ ريو َٓعِٗ ٚقٛع إٔ املؼذد٠ بعذ يع

ؾال٬ تكال  إ٫ بعالذ ايعًالِ     , ؼذد٠ يًتشكٝل ٚايٝكنيٚإٔ امل, أَش َؼهٛى يف ٚقٛى٘
  . 6بٚايٝكني

                                      
 .184-183طٛس٠ ايبكش٠  -1

ٚػشق ايتصشٜح  205/ 3و ٚأٚضح املظاي 702ٚاملػ ,  8/455 - 31/ 2اْعش ايبشش احٝط  -2
2 /63. 

 .20طٛس٠ املضٌَ  -3
 .2طٛس٠ ايعٓهبٛت  -4

 .1/239ٚاملؼهٌ 1/46ٚايهؼـ ملهٞ 77/ 8اْعش ػشق املؿصٌ  -5
 .8/86ػشق املؿصٌ  -6
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نالزيو هالش   , إٕ نِ ا٫طتؿٗا١َٝ نُا دشت عشف اؾش :َٚٔ ريو قٍٛ بعطِٗ
بهالِ سٜالاٍ اػالذلٜت     :نكٛيٓالا   1بٱساد٠ ايتطابل يف ايعاٌَ, متٝٝضٖا بايعاٌَ ْؿظ٘

   ؟ايظٝاس٠

وئ  ٹ چ  ٘تصالب بال٘ قٛيال   َٚجٌ ريالو إٔ بعالص ايٓشالٜٛني قالذس ىالا٬َّ ٜٓ     

ؾشٴدٻ ريالو ٭ٕ َعٓال٢ َٓٝالبني ٖالٛ     , ٫ ٜعًُٕٛ َٓٝبني :إٕ ايتكذٜش :قاٍ  2ب"چۇئ
ٖٚزا ٫ ٜصح َع٢ٓ ٫ طالُٝا إٔ  , ٫ ٜعًُٕٛ سادعني :ؾٝصرل ايتكذٜش, سادعٕٛ

  . 3بٚسٴدح إٔ ٜهٕٛ سا٫ّ, َا بعذٙ ٚاتكٛٙ

ذ ايشؾال   ؾايؿعٌ ضشب َج٬ّ ىٌُ يف صٜ, ا٭صٌ يف ايعاٌَ إٔ ٜعٌُ يؿعّا ٚق٬ّ  -19
ٖٚالٛ  , ٚيؿعٞ ٜذٍ ىًال٢ ٖالزٙ ايؿاىًٝال١   , َعٟٓٛ ٖٚٛ ايؿاى١ًٝ, ٚايشؾ  ي٘ أثشإ

, ٚيؿعٞ ٜذٍ ىًال٢ ٖالزٙ املؿعٛيٝال١   , ٖٚٛ أثش َعٟٓٛ, َؿعٍٛ ب٘ :ٚىُشّا .ايط١ُ
ىًُت  ٜٚتخشز ىٔ ريو َا قايٛٙ سٍٛ تعًٝل أؾعاٍ ايكًٛب مٛ:, ٖٚٛ ايؿتش١
شْالا يؿعالّا َٚعٓال٢ يهالٔ ٫ّ     إر إٕ ايعاَالٌ هالب إٔ ٜعُالٌ نُالا رن    , يضٜذ ؾاضٌ

ؾعٌُ قال٬ّ يالزا   , يؿعّا  صٜذّا ٚؾاض٬ّب ا٫بتذا٤ َٓعت٘ َٔ ايعٌُ يؿعّا ؾًِ ٜٓصب
  .ٚاؾ١ًُ َٔ املبتذأ ٚاـدل طذ ت َظذ َؿعٛيٞ ىًِ :ْكٍٛ يف اٱىشاب

  :ٜٚتؿشع ىٔ ٖزا إٔ ايعٛاٌَ َٔ د١ٗ ايعٌُ ٖٞ ى٢ً ث٬ث١ أقظاّ

  :ىٛاٌَ تعٌُ يؿعا َٚع٢ٓ -1

اؾش ا٭ص١ًٝ ؾكٛيٓا َج٬ّ: َشست بضٜذٺ ىًُت ايبالا٤ اؾالش يف يؿالغ    /سشٚف أ
ٚأسذثت ؾٝ٘ صؿ١ مل تهٔ يف ساٍ , ٖٚٛ ايعٌُ ايًؿعٞ, صٜذٺ ؾذًبت ايهظش٠

                                      
 .48ٚاْعش اـ٬ف ايٓشٟٛ,  4/91ػشق ايهاؾ١ٝ  -1
 .31ايشّٚ طٛس٠  -2
 .2/589إىشاب ايكش ٕ يًٓشاغ  -3
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ٚنزا مجٝ  سشٚف اؾش نٌ َٓٗا , ٖٚٛ ٖٓا اٱيصام, نْٛ٘ َشؾٛىّا أٚ َٓصٛبّا
  . 1بَٚع٢ٓٶ ؾٝٓتعِ ايعٌُ يؿعّا ٚوذخ ؾٝ٘ صؿ١ٜٛدب ٚصٍٛ ايؿعٌ إىل ا٫طِ 

  ./سشٚف اؾضّ ٚايٓصبب
  ./إٕ ٚأخٛاتٗاز

 ./ظٔ ٚأخٛاتٗاد

ّٵ بضٜذٺ " :مٛ, نششٚف اؾش ايضا٥ذ٠, ىٛاٌَ تعٌُ يؿعّا ٫ ق٬ّ -2   ." أنش

  ؟َجٌ ايٓؿٞ ٚا٫طتؿٗاّ تكٍٛ ٌٖ صٜالذ َٓطًالل  , ىٛاٌَ تعٌُ َع٢ٓٶ ٫ يؿعّا -3
ٗ  ؟َٚأخشزٳ ىُشٚ اّ َالٔ غالرل تالأثرل    ؾٝٓتكٌ َع٢ٓ اؾ١ًُ َٔ اـدل إىل ا٫طالتؿ
  . 2بى٢ً ايًؿغ 

ٚريو نأزلا٤ ايؼشط , َا نإ ي٘ ايصذاس٠ يف ايه٬ّ ٫ ٜعٌُ َا بعذٙ ؾُٝا قبً٘  -20
بايؿعٌ , صٜذ ايّٝٛ ٌٖ أنشَت٘ :ٚشلزا ٫ هٛص إٔ ْعًل ايّٝٛ يف قٛيٓا, ٚا٫طتؿٗاّ

ّ صٜذ أنشَت٘ ايٝٛ:قبٌ ا٫طتؿٗاّ نإٔ ْكٍٛ بٌ ْعًك٘ بؿعٌ قزٚف ْكذسٙ, أنشَت٘
  .ٚهٛص َٔ باب ا٫تظاع يف ايعشٚف إٔ ْعًك٘ بايؿعٌ أنشَت٘ املزنٛس, ٌٖ أنشَت٘

 :َٚٔ املؿٝذ ٖٓا إٔ ْزنش يًطايب ا٭ػٝا٤ ايت شلا صذس ايه٬ّ

  .أدٚات ايؼشط مجٝعٗا -1
 . أدٚات ا٫طتؿٗاّ -2
 .   أدٚات ايتشطٝص -3
 . أدٚات ايعشض -4
  .٫ّ ا٫بتذا٤ -5

                                      
 .1/7, ٚايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ ٥74ر ايؿهش ْٚتا 1/88املكتصذ  -1
 .1/538ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -2
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  .نِ اـدل١ٜ -6
  .اؿشٚف ايٓاطخ١ -7
  .املٛصٛي١ ا٭زلا٤ -8
  .صٜذ سدٌ ضشبت٘ :ا٭زلا٤ املٛصٛؾ١ بايعاٌَ املؼػٍٛ مٛ -9

 ,بشؾال  صٜالذ  , صٜذ َا ضشبت٘ :ْكٍٛ, َطًكّا ٖٚٞ بَا , بعص سشٚف ايٓؿٞ -10
 ٛ ٘  صٜالذ ٚاهلل ٫  :ٚب٫  بؼشط إٔ تك  يف دٛاب قظِ مال ؾالإٕ نالإ   , أضالشب

أٚ نالإ سالشف ايٓؿالٞ ٖالٛ     , صٜذ مل أضشب٘: ٚب٫  مٛ سشف ايٓؿٞ غرل بَا 
أضالشب٘ ؾإْال٘ ٜذلدالح ايشؾال  ٫ٚ      صٜالذ ٫  :مٛ, ٚيٝع يف دٛاب ايكظِ ب٫ 
  .تؿصٌ َا بعذٖا ىُا قبًٗا ٫ ٭ْٗا س٦ٓٝز, هب

 . 1بسشٚف ايعطـ ٚؾا٤ ايظبب١ٝ -11

 :ٚيزا ضعٸـ بعطِٗ قٍٛ َٔ قاٍ, إىُاٍ ايعاٌَ املزنٛس أٚىل َٔ تكذٜش ىاٌَ  -21
       :عطٛف يف قٍٛ ايؼاىشإٕ ْاصب امل

 ٖالالالٌ أْالالالت باىالالالحٴ دٜٓالالالإس ؿادتٓالالالا  
 

 
ٔٔ كالالشأم        ٕٔ بالال  أٚ ىبالالذٳ سبٍّ أخالالا ىالالٛ

ٚقاٍ: بالٌ ايٓاصالب يال٘    , أٟ أٚ تبعح ىبذٳ سب, ٖٛ ؾعٌ ٜذٍ ىًٝ٘ اطِ ايؿاىٌ 
  . 2باطِ ايؿاىٌ املٛدٛد ٭ٕ ايتٜٓٛٔ ؾٝ٘ َشاد

ٌ اطالِ ايؿاىالٌ ٭ٕ اطالِ    َٚجٌ ريو إٔ ايهٛؾٝني َٓعٛا ىٌُ أَج١ً املبايػ١ ىُال 
يالزا  , ايؿاىٌ ىٌُ ؾشٜاْ٘ ى٢ً ايؿعٌ يف سشناتال٘ ٚطالهٓات٘ ٖٚالزٙ غالرل داسٜال١     

                                      
ٚػالشق ايهاؾٝال١ يًشضالٞ,     3/89اشلالاَؽ, ٚاْعش:املكاصالذ ايؼالاؾ١ٝ     2/137ػالشق ابالٔ ىكٝالٌ     -1

 .2/75ٚػشق ا٭سلْٛٞ َٚع٘ ساػ١ٝ ايصبإ,  1/164
 .أٟ باىحٷ دٜٓاسّا, ؾعطـ ىبذ سب ى٢ً َٛض  دٜٓاس -2
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ؾعٌ أٟ ضالشٸابٷ  ٖٛ , ٖزا ضشٸابٷ ىُشّا :إٕ املٓصٛب بعذٖا يف مٛ قٛيٓا :قايٛا
ـ   , ٜطشب ىُشّا ٭ٕ تكالذٜش ْاصالب غرلٖالا ىًال٢     , ٚسٴدٸ ٖزا ايالشأٟ بأْال٘ ضالعٝ
  . 1بهٔ إساي١ ايعٌُ ى٢ً املٛدٛدؾ٬ ٜصاس إيٝ٘ َا أَ, خ٬ف ا٭صٌ

ٍٕ ٫ ٜهٕٛ ي٘ يف سالاٍ أخالش٣    -22 ٌٷ يف سا ٚريالو خالاص يف    ,قذ ٜهٕٛ يًعاٌَ ىُ
تعٌُ اؾش يف املطُش يف مٛ: ي٫ٛى ٚيال٫ٟٛ   :َٔ ريو إٔ ي٫ٛ, بعص اؿشٚف

, ٖٓالا َبتالذأ    صٜالذ ب٫ٚ تعًُ٘ يف املعٗش يف مٛ: ي٫ٛ صٜذ ٭نشَتو ٭ٕ , ٚي٫ٛٙ
  .ٚيٝع ي٫ٛ, تذا٤ٚايعاٌَ ؾٝ٘ ا٫ب

 ٕ تٓصالب    ٚبىظال٢ , ٫ٚ تٓصالب غرلٖالا    تٓصالب بغالذ٠ّٚ    َٚٔ ريو إٔ بيالذ
ىظاى ٚ ىظاٟ ٚىًُٗا َ  ايعاٖش ايشؾال  مالٛ: ىظال٢ صٜالذ إٔ      :مٛ املطُش يف

َٚ  غرلٖا يالٝع  , تعٌُ ىٌُ يٝع يف بعص ا٭سٝإ  ٫تبَٚجٌ ريو , ٜكّٛ
  .شلا ىٌُ

َٚالٔ ريالو تالا٤    , يف َٛض   خالش  َٚٔ ريو إٔ ٚاٚ ايكظِ ػش يف ايكظِ ٫ٚػش
 . 2بٚناف ايتؼبٝ٘ ؽتص بايعاٖش, ايكظِ ؽتص باطِ اهلل

  بٗزا سد ابٔ ٖؼاّ ى٢ً ابٔ َايو قٛي٘ إٕ بأسذ, ٜظتذل إ٫ يف ىاًَ٘ ايطُرل ٫   -23
ٜشدح دعًٗا ؾاى٬ّ يًؿعالٌ احالزٚف ايالزٟ ٜتعًالل بال٘      , يف ايذاس أسذ َا :مٛ يف

ٚتٛدٝال٘ ٖالزا ا٫ختٝالاس إٔ    , ب٘ اؾ١ًُ ْؿظٗاٚيٝع ػ, اؾاس ٚاجملشٚس ٖٚٛ اطتكش
ٚرنش ابٔ ٖؼاّ إٔ ابٔ َايو ْؿظ٘ سالني ؼالذخ   , ا٭صٌ ىذّ ايتكذِٜ ٚايتأخرل
رٖالب إىل إٔ ايطالُرل اْتكالٌ َالٔ     , صٜالذ يف ايالذاس   :ىٔ تعًٝل ػب٘ اؾ١ًُ يف مٛ
٘   , ؾإرا نإ ا٭َش نزيو, املتعًٖل ب٘ ٚاطتكش يف ػب٘ اؾ١ًُ يف  اؾًُال١  ؾٗالزا ٜؿٝالذ إٔ ػالب

ٚيٝع ايؿعالٌ املكالذس احالزٚف     ,ٖٛ ايعاٌَ يًشؾ  يف أسذ, يف ايذاس أسذ َا مٛ:

                                      
 .1/532 ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش -1
 .1/536ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش  -2
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٘  ٭ٕ ايطُرل ٫ باطتكش  ّ    , ٜظظتذل إ٫ يف ىاًَال إٕ ابالٔ   :يالزيو قالاٍ ابالٔ ٖؼالا
ٚنالإ  , قذ ٚق  يف ايتٓالاقص , َايو يف اختٝاسٙ إٔ ايؿعٌ احزٚف ٖٛ ايعاٌَ ٖٓا

إٕ ػب٘ اؾًُال١ ٖالٞ ايعاًَال١     :إٔ ٜكٍٛبٌ نإ ىًٝ٘ , ىًٝ٘ أ٫ ىتاس ٖزا املزٖب
   1بىتُادٖا ى٢ً ايٓؿٞ يف َجٌ َجايٓأَ ايؿعٌ ٫ يٓٝابتٗا ىٔ اطتكش ٚقشبٗا س٦ٓٝز

ؾكذ , ٚبٗزا ا٭صٌ تك٣ٛ سأٟ طٝبٜٛ٘ يف نٕٛ املطاف ٖٛ ايعاٌَ يف املطاف إيٝ٘
ٚإٕ نإ ايكٝاغ أ٫ ٜعٌُ َالٔ  , إىل إٔ ايعاٌَ يف املطاف إيٝ٘ ٖٛ املطاف رٖب

 اختصشت ايعشب يهٔ, ىٌُ اؾشٚايؿعٌ ٫ سغ ي٘ يف , ٭زلا٤ إ٫ َا أػب٘ ايؿعٌا
ٚأضاؾت ا٭زلا٤ بعطٗا إىل بعص ؾٓاب املطالاف َٓالاب سالشٚف    , سشٚف اؾش

ٚايطالُرل ٫  , ٚايذيٌٝ ى٢ً ريالو اتصالاٍ ايطالُا٥ش باملطالاف    , اؾش ؾعٌُ ىًُ٘
 . 2بٜتصٌ إ٫ بعاًَ٘

24-   ٛ " إٕ صٜالذّا راٖالب ٚىُالشّا دالايع "      هٛص ايعطـ ى٢ً َعُٛيٞ ىاٌَ ٚاسذ مال
ٚى٢ً َع٫ُٛت ىاٌَ ٚاسذ َجٌ " أىًِ صٜذ ىُشّا بهشّا دايظا ٶ ٚأبٛ بهش خايذّا 

َجالٌ " إٕ  , ٚميتٓ  ايعطـ ى٢ً َع٫ُٛت أنجش َٔ ىاًَني .طعٝذّا َٓطًكا ٶ" بإمجاع
   . 3ببإمجاع .ٻصٜذّا ضاسب أبٛٙ يعُشٚ ٚأخاى ضاسب غ٬َ٘ يبهٕش

  :َعُٛيٞ ىاًَني كتًؿني َجٌ " يف ايذاس صٜذ ٚاؿذش٠ٹ ىُشٚ " ؾاملؼٗٛسأَا ايعطـ ى٢ً   -25

 .املٓ  َطًكّا -أ

 .اؾٛاص َطًكّا -ب

                                      
بتصشف, سدح ابٔ َايو نٕٛ أسذ يف املجاٍ ؾاى٬ّ أٟ أداص أٜطّا نْٛ٘ َبتذأ نُا  579املػ   -1

 ٖٛ سأٟ اؾُٗٛس, ٚػب٘ اؾ١ًُ قبً٘ خدل ىٓ٘.
 .2/46اشلُ ,  -2
, أٟ ى٢ً تكذٜش: أخالاى َعطالٛف ىًال٢ اطالِ إٕ صٜالذاّ     632ٚاْعش املػ  3/122ايصبإ  ساػ١ٝ -3

ٚغ٬َ٘ َعطٛف ى٢ً أبٛٙ, ٚيبهش َعطٛف ىًال٢ يعُالش, ؾتشصالٌ َالٔ ريالو ىطالـ ىالذد َالٔ         
 املع٫ُٛت ى٢ً َع٫ُٛت أنجش َٔ ىاًَني.
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ٚتكذّ اجملشٚس املعطالٛف ىًٝال٘ نُالا    , اؾٛاص بؼشط نٕٛ أسذ ايعاًَني داسّا -ز
ٖٛ ايؼإٔ يف ٖزا املجاٍ ؾاؿذش٠ َعطٛؾ١ ى٢ً ايذاس ٚايعاٌَ ٖٛ سشف اؾش 

 ٚايعاٌَ ٖٛ ا٫بتذا٤ ٚىُشٚ َعطٛف ى٢ً صٜذ , يف

َٴٛثكّا ٚصٜذٺ َٓطًكّا " ؾضٜذ َعطٛف ى٢ً ىبذ اهلل ٚايعاٌَ ٖٛ  :َٚجً٘ َٴشٻ بعبذ اهلل   "
َٴشٻ " , ايبا٤  " َٚٓطًكا "َعطٛف ى٢ً " َٛثكا " ٚايعاٌَ ٖٛ ايؿعٌ " 

َٚٔ أَج١ً ريو إٔ ايبصالشٜني   .٫ هٛص ت١٦ٝٗ ايعاٌَ يًعٌُ ثِ قطع٘ ىٔ ايعٌُ  -26
"ضشب   :ضشبت٘" يف مٛ قٛيٓاقع١ َؿع٫ّٛ ب٘ َٔ ايؿعٌ ايجاْٞ "ا٤ ايٛآَعٛا سزف اشل

ضشب" ايجاْٞ يًعٌُ يف صٜذ ثِ ٭ْٓا يٛ سزؾٓاٙ يتظًط ايؿعٌ " :ٚضشبت٘ صٜذ" قايٛا
   . 1بضشب "ؾعٓا "صٜذ" بايؿعٌ ا٭ٍٚ ٖٚٛ "قطعٓا ىًُ٘ سني س

" خشدت إىل صٜذ  :ٍؾ٬ ٜكا, ايعاٌَ ٫ ٜتعًل ب٘ سشؾا دش مبع٢ٓ ٚاسذ ب٬ ىطـ  -27
  ." خشدت إىل صٜذ ٚإىل ىُشٚ " ؾاص :ٚيٛ قًٓا.  2بإىل ىُشٚ " 

28-   ٍ ٖٚالزا نالجرل دالذّا يف ايعشبٝال١     , قذ وزف ايعاٌَ ٚدٛبّا ٚدٛاصّا ٜٚبك٢ املعُالٛ
َالا اْتصالب ىًال٢ أْال٘     , ؾُٔ َٛاض  ايٛدالٛب , ٚؾًظؿ١ ايتكذٜش قا١ُ٥ ى٢ً ٖزا

, َش ٚايٓٗٞ ٚا٫طتؿٗاّ ٚايالذىا٤ نُا يف ا٭, يؿعٌ قزٚف ٚدٛبّا, َؿعٍٛ َطًل
 :ٚايتكذٜش ى٢ً ايتٛايٞ, ٚأنظ٬ّ ٚقذ دذٻ قشْا٩ى, قعٛدّا ٚطكّٝا يو َجٌ قٝاَّا ٫

   3بٚأتهظٌ نظ٬ّ, ٚطكاى اهلل, قِ قٝاَّا ٫ٚ تكعذ قعٛدّا

ؾؿالٞ ايالذاس َتعًكالإ    , صٜذ يف ايذاس :َجٌ, َٚٔ ريو إرا ٚقعت ػب٘ اؾ١ًُ خدلّا -
ازلالّا َؼالتكّا أٟ َظالتكش أٚ نالا٥ٔ أٚ      أٚ ذسٙ ؾع٬ّ أٟ اطتكشمبشزٚف هٛص إٔ ْك
ٖٚزا ايعاٌَ قذ سٴزف ٖٓا ٚدٛبّا بعذ اْتكاٍ ايطُرل َٓال٘ إىل  , َٛدٛد أٚ ساصٌ

                                      
 .2/106ٚػشق ا٭سلْٛٞ 795املػ   -1
 .ؼكٝل ٜٛطـ سظٔ ىُش 386/ 4ػشق ايهاؾ١ٝ يًشضٞ  -2
 .2/116ػشق ا٭سلْٛٞ  -3



 
- 63 - 

ٌ , ػب٘ اؾ١ًُ ٚاطتكشاسٙ بٗا َالشست بشدالٌ ىًال٢     :َٚجٌ ريو إرا ٚق  صؿ١ َجال
طح ؾالٛم ايظال   َشست بضٜذ ى٢ً ايظطح أٚ :ايظطح أٚ ؾٛم ايظطح أٚ سا٫ّ َجٌ

ٖٚٓا هب إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ احالزٚف  , دا٤ ايزٟ ىٓذى أٚ يف ايذاس :أٚ ص١ً َجٌ
  .تهٕٛ إ٫ ؾع١ًٝ ٭ٕ مج١ً ايص١ً ٫, ؾع٬ّ

نالِ  :ٚؾشطخني ملٔ قاٍ؟َت٢ قذَت :ملٔ قاٍ, ّٜٛ اؾُع١ :أَا سزؾ٘ دٛاصّا ؾٓشٛ
ٕ ٕ ٜك  خدل إَٚٔ َٛاض  سزف ايعاٌَ دٛاصّا إٔ ايبصشٜني مل هٝضٚا أ 1بطشت؟

  :يزا قايٛا يف قٍٛ ايؼاىش,  2بطًبّٝا أٚ إْؼا٥ّٝا

ِٵ أَالالالالع ٹطالالالالٝذٳِٖ ٔٳ قتًالالالالت  إٕ ايالالالالزٜ
 

 
 ٫ ؼظالالالبٛا يًٝالالالِٗ ىالالالٔ يالالالًٝهِ ْاَالالالا 

..... " ؾٗزا .إٕ ايتكذٜش " إٕ ايزٜٔ قتًتِ أَع طٝذِٖ َكٍٛ ؾِٝٗ ٫ ؼظبٛا :قايٛا 

٘ َٚٓال٘  , ٚاؾ١ًُ اٱْؼا١ٝ٥ يف قٌ ْصب َكٍٛ ايكٍٛ, ايكٍٛ ٖٛ اـدل ٹ  قٛيال

 . 4ب"ٚايتكذٜش " إِْٗ َكٍٛ ؾِٝٗ طا٤ َا ناْٛا ٜعًُٕٛ  3بچڻڻڻ ڻ ۀچ

َجاٍ ريو أِْٗ اػذلطٛا يف باب ا٫ػتػاٍ , َا ٫ ٜعٌُ ٫ ٜصح إٔ ٜؿظشٳ ىا٬َّ  -29
إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ ؾٝ٘ صاؿّا يًعٌُ يف ا٫طِ املتكذّ يٛ مل ٜعُالٌ يف ضالُرل ريالو    

ٛ أٚ يف ٬َبظ٘ , صٜذّا أنشَت٘ :مٛ, ا٫طِ ٚبٓال٢ ابالٔ     5بصٜالذا أنشَالت أخالاٙ    :مال
 :قاٍ يف قٍٛ ايؼاىش, إىل مج١ً قزٚؾ١  ْادس  ٖؼاّ ى٢ً ريو إٔ إضاؾ١ بسٝح

 

                                      
 .581ٚاْعش املػ  2/128ػشق ا٭سلْٛٞ  -1
 أَا " إٔ " املؿتٛس١ اشلُض٠ ؾكذ أداصٚا ٚقٛع خدلٖا مج١ً إْؼا١ٝ٥ نكٛيٓا: سأٜت إٔ ايكشا٠٤ ٫ تذلنٗا -2
 .15طٛس٠ اجملادي١  -3

 .1/269ٚساػ١ٝ ايصبإ 1/134اشلُ ٚ 2/11ٌٝ ٗاْعش ػشق ايتظ -4

 .2/137ػشق ايتظٌٗٝ,  -5
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٘ٴ   ذٳٜٵالالإرا سٳ  ٠ ٷَالالٔ سٝالالح ٴَالالا ْؿشالالت ٵيالال
 

 
 ٖالالالالالا خًٝالالالالالٌ ٷٜٛاصالالالالالًُ٘اأتالالالالالاٙ بشٜٻ 

ٚريو ٭ٕ سٜذ٠ ؾاىٌ مبشزٚف ٜؿظشٙ , "أٟ إرا سٜذ٠ ْؿشت ي٘ َٔ سٝح ٖبٻت ٵ 
ٜعٌُ  إر املطاف إيٝ٘ ٫, يضّ بط٬ٕ ايتؿظرل إيٝ٘ "سٝح" َطاؾّاؾًٛ نإ , ْؿشتٵ

 . 1بٜعٌُ ٫ ٜؿظش ىا٬َّ َٚا ٫, ؾُٝا قبٌ املطاف

ٟٻ  :ٖٚالزا ظالاٖش يف مالٛ قٛيٓالا    , قذ تهٕٛ ايه١ًُ ىا١ًَ َٚعُٛي١ يف  ٕ ٚاسذ  -30 أ
ٟٻ َؿعٍٛ ب٘  َٓصٛب١ بايؿعٌ تكشأ, نتاب تكشِأ تظتؿذٵ ٚقالذ ىًُالت اؾالضّ يف    , ؾأ

  .ٌ ايزٟ ْصبٗاايؿع

أٟ إٕ ايعاَالٌ ؾٝٗالا   , ؾُٔ يف قٌ سؾ  َبتذأ, َٔ هتٗذ ٜٓذح :َٚجٌ ريو قٛيٓا
 .ٖٚٞ يف ايٛقت ْؿظ٘ ىا١ًَ اؾضّ يف ايؿعًني بعذٖا, ٖٛ ا٫بتذا٤

ٕ   :قايٛا, ىاٌَ املبتذأ ٚاـدل َٚجٌ ريو َا رنشٙ ايهٛؾٕٝٛ سٍٛ , إُْٗالا ٜذلاؾعالا
٫ٚ ٜتِ ايه٬ّ إ٫ , اـدل ٫ بذ ي٘ َٔ َبتذأٚ, ٚريو بإٔ املبتذأ ٫ بذ ي٘ َٔ خدل

نٌ َُٓٗا ٜظتًضّ اٯخش ٜٚكتطٝ٘ ؾكذ ىٌُ نٌ ٚاسذ َُٓٗالا   ٚملا نإ, بُٗا َعّا
, إٕ املبتذأ سؾ  با٫بتذا٤ :ٚيهٔ ايبصشٜني قايٛا, يف اٯخش َجًُا ىٌُ صاسب٘ ؾٝ٘

ٌٕ  ٚ, سأٜت ضاسبّا صٜذّا :َٚٔ ريو قٛيٓا .ٚاملبتذأ ٖٛ ايزٟ سؾ  اـدل َشست بشدال
ّٕ أخاٙ  .ىا٬َٕ َٚع٫ُٕٛ يف  ٕ ٚاسذ  َٚهشّ ؾالبضاسبّا .َهش

يالزيو سد ايٓشالا٠ ىًال٢ ابالٔ      ,ايعاٌَ ايًؿعٞ ٫ ٜبطٌ ىًُ٘ بعاٌَ يؿعالٞ  خالش    -31
إٕ ايعاٌَ يف ػب٘ اؾ١ًُ يف مٛ: صٜذ يف ايالذاس أٚ   :طاٖش ٚابٔ خشٚف سني قا٫
ذأ ٜشؾال  اـالدل إرا نالإ ىٝٓال٘     ٚصىُا إٔ املبت, أٟ صٜذ ,صٜذ ىٓذى ٖٛ املبتذأ ْؿظ٘

ؾُٔ ايالشدٚد ىًُٝٗالا   , ٜٚٓصب٘ إرا نإ غرلٙ ناملجايني املزنٛسٜٔ,َجٌ: صٜذ أخٛى

                                      
 .177املػ   -1
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ٚيٛ دخٌ ىًٝ٘ ىاٌَ يؿعٞ  خش َجٌ , إٔ املبتذأ ى٢ً ٖزا ايشأٟ ٖٛ ىاٌَ يؿعٞ
 :ٚصاس ايعٌُ بٗزا ايٓاطخ ى٬ُّ بايكاىالذ٠ , نإ أٚ إٕ أٚ ظٔ ٻيبطٌ ىٌُ املبتذأ

إٕ ا٭صٌ إٔ ايعاٌَ  :ٚقايٛا ,يًؿعٞ ٫ ٜبطٌ ىًُ٘ بعاٌَ يؿعٞ  خشإٕ ايعاٌَ ا
َٚٔ ايشدٚد ايت رنشٖٚالا أٜطالّا إٔ املبتالذأ يف املجالايني      ,٫ ٜذخٌ ىًٝ٘ ىاٌَ  خش

  . 1بتعٌُ نًٗا ٫, ٚا٭زلا٤ اؾاَذ٠ نايزٟ ٖٚزا ٖٚٛ ,صٜذ بداَذ ٖٚٛ

ٚا٭َجًال١ ىًال٢   , اسذاملعٍُٛ ٚيف سني إٔ تًـ ايٓشا٠ سٍٛ ؼذٜذ ايعاٌَ قذ ى  -32
ٚاملشاد ب٘ اخت٬ف ايٓشا٠ ؾُٝا بِٝٓٗ ٭طالباب تتعًالل   , صٓاىٞ :َٓٗا, ريو نجرل٠

ٚاملالشاد  , ٫ٚ ى٬ق١ شلا باملع٢ٓ ايعاٖش َٔ اؾ١ًُ َٚٓٗا َعٟٓٛ, بايصٓع١ ايٓش١ٜٛ
 .ب٘ َا اختًـ ؾٝ٘ ايعاٌَ ؾأد٣ إىل اخت٬ف املعاْٞ

ؾكذ اختًؿٛا ؾٝال٘ اخت٬ؾالّا   , ذأ ٚاـدلاخت٬ف ايٓشا٠ سٍٛ ساؾ  املبت :َجاٍ ا٭ٍٚ
 بّٝٓا:

ٚساؾال   , رٖب طٝبٜٛ٘ ٚاؾُٗٛس إىل إٔ ساؾ  املبتالذأ َعٓالٟٛ ٖٚالٛ ا٫بتالذا٤       -أ
 .اـدل ٖٛ املبتذأ ٚسذٙ

, ٚاـدل سؾ  املبتالذأ , ؾا ملبتذأ سؾ  اـدل, رٖب أنجش ايهٛؾٝني إىل أُْٗا تشاؾعا -ب
 .ٚقتاز ي٘, ٭ٕ ن٬ َُٓٗا طايب اٯ خش

, ايهالالٛؾٝني إىل إٔ املبتالذأ َشؾالالٛع بايطالالُرل ايعا٥الذ َالالٔ اـالالدل   رٖالب بعالالص  -ت
ٖٛ ايشاؾ  ٭ْ٘ , صٜذ ضشبت٘ :ؾايطُرل يف مٛ, ٚاػذلطٛا ؼٌُ اـدل يًطُرل

ؾالإرا مل ٜهالٔ ٖٓالاى    , ؾهإٔ ايشؾ  َٓظالٛبّا يًطالُرل  , يٛ صاٍ ايطُرل اْتصب
 .ؾُٗا ٜذلاؾعإ, ايكا٥ِ صٜذ ضُرل مٛ:

 ٭ْ٘ طايب يهًُٝٗا., اـدل ٖٛ ا٫بتذا٤إٕ ايعاٌَ يف املبتذأ ٚ :ٚقٌٝ -خ

                                      
 .566ٚاملػ   318-1/314اْعش يزيو ػشق ايتظٌٗٝ  -1
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 إٕ :ى٢ً ريو ْكٍٛ ٚبٓا٤  1بٚقٌٝ: إٕ ايعاٌَ ؾُٝٗا ٖٛ ا٫بتذا٤ ٚاملبتذأ َعّا -ز
خالالدل ملبتالالذأ  ٖالالٞ  2بچی  ی  جئ      حئ   مئىئ  يئٹ چ  ايٓالالاس يف قٛيالال٘
٭ٕ اـدل ٫بذ ي٘ , ؾايصٓع١ ايٓش١ٜٛ تطًبت َبتذّأ ,ايٓاس ٖٞ :قزٚف تكذٜشٙ

ْطبالل اخالت٬ف   يف ايذساط١ ايٓش١ٜٛ أْٓا , زٟ وصٌ بعذ ريوٚاي, َٔ َبتذأ
ىٓالذ   ؾٓكٍٛ َج٬ّ: ايٓاس َشؾٛى١ با٫بتالذا٤ , ايٓشا٠ سٍٛ ايعاٌَ يف نٌ َُٓٗا

ٞ  , ىٓذ ايهٛؾٝني ايبصشٜني أٚ باملبتذأ ٚاملعٓال٢  , ٚفٌُ َا سصٌ ٖالٛ صالٓاى
 ٚمل ٜتػرل., ايعاّ مل ٜتأثش

-  ٘ پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ   پ ٹ چ  َٚٔ أَج١ً ايجاْٞ أٟ املعٟٓٛ قٛيال

  . 3بچٺ  ٺ  ٿ  ٿ

٘  :قٌٝ ٘   ,إٕ رنش٣ َؿعٍٛ ٭دًال ٌ  ,ٚاختًالـ يف ىاًَال ٖالٛ يؿالغ َٓالزسٕٚ    :قٝال
ٚقٝالٌ: إٕ   ,إٕ ايعاٌَ ٖٛ ايؿعٌ أًٖهٓا :ٚقٌٝ ,ٚاملع٢ٓ َٓزسٕٚ ٭دٌ ايتزنش٠

 ,ٚايعاٌَ قزٚف تكذٜشٙ إ٫ شلا  َٓزسٕٚ ٜزنشٕٚ رنش٣ ,رنش٣ َؿعٍٛ َطًل
 . 4بأٟ ٜزنشٕٚ رنش٣ ,يؿغ َٓزسٕٚ ٭ْ٘ مبع٢ٓ َزنشٕٚ ٚقٌٝ: إٕ ايعاٌَ

 . 5بچچ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇٹ چ  َٚٔ ريو أٜطّا قٛي٘ -
ٚايتكذٜش ْهٌ اهلل تعاىل بال٘  , إٕ ْهاٍ َؿعٍٛ َطًل َ٪نذ يعاًَ٘ احزٚف :قٌٝ  

   .ْهاٍ اٯخش٠

                                      
 .1/206ٚاْعش املظاىذ  1/94اشلُ   1-
 .72طٛس٠ اؿر  -2
 .208ايؼعشا٤ طٛس٠  -3
ٚايبٝالإ   4/244ٚاحالشس ايالٛدٝض    16/82ٚاؾالاَ , يًكالشطيب    7/57اْعش يزيو ايبشش احالٝط   -4

ٚاىذلاضات ايٓشاغ ى٢ً ايهظا٥ٞ 4/102َٚعاْٞ ايكش ٕ ٚإىشاب٘, يًضداز  2/217ي٬ْباسٟ 
228.  

 .25اصىات ايٓطٛس٠  -5
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ٌ: ٚقٝ ,ٚقٌٝ: إٕ ايعاٌَ ؾٝ٘ ايؿعٌ أخزٙ أٟ أخزٙ اهلل تعاىل أخز ْهاٍ اٯخش٠
ٌ  ,ٖٛ َؿعٍٛ ٭دً٘ أٟ أخزٙ ٭دٌ ْهالاٍ اٯخالش٠   ٖالٛ َٓصالٛب بٓالضع     :ٚقٝال

 . 1بٖٛ ساٍ يهٓ٘ ضعٝـ يتعشٜؿ٘ :ٚقٌٝ ,اـاؾص أٟ أخزٙ بٓهاٍ اٯخش٠

قٌٝ: إٕ ىّٝٓا َؿعالٍٛ بال٘     2بچائ  ەئ  ەئ  وئٹ چ  َٚجٌ ريو قٛي٘ -
ٚقٌٝ: ٖٛ َؿعٍٛ  ,يؿعٌ قزٚف تكذٜشٙ: ٜظكٕٛ يؿعٌ قزٚف تكذٜشٙ: أى  أٚ

ِ   ,ٖٛ ساٍ أٟ داس١ٜ :ٚقٌٝ ,ًُصذس تظِٓٝب٘ ي  ,َٔ قٛي٘ تعاىل ايظالابل: تظالٓٝ
ٚايتكذٜش َٚضاد٘ َٔ تظِٓٝ داس١ٜ َالٔ   ,ٚتظِٓٝ ٖٓا َعشؾ١ ٭ْٗا ىًِ ى٢ً املا٤

 ,إٕ ايتكذٜش َٔ َا٤ طٴٍِّ ىّٝٓا أٟ سؾ  ساي١ نْٛ٘ ىّٝٓا ٜؼالشب بٗالا   :ٚقٌٝ ,ىًٛ
 . 3بمتٝٝض َٓصٛب ٚقٌٝ: ٖٛ

  . 4بچٿ  ٿٿٿ  ٹ چ َٚٔ ريو قٛي٘ -

ؾأطؿٌ ٖٛ املؿعٍٛ ايجاْٞ ٚقٌٝ: إٕ ايشد إرا  ,قٌٝ: إٕ ايشد إرا نإ مبع٢ٓ اؾعٌ
 ,ؾٗٛ بزيو ٜتعذ٣ إىل ٚاسذ ٚاشلا٤ يف سددْاٙ ٖٛ َؿعٛي٘ ,نإ مبع٢ٓ تػرل اؿاٍ

 أٟ سددْالاٙ سالاٍ نْٛال٘ أقالبح َالٔ قالبح ٹصالٛس٠        ,ٚأطؿٌ ساٍ َٔ ٖزا املؿعٍٛ
 ,نإ مبع٢ٓ أسدع٘ ؾٗالٛ َتعالذٺ يٛاسالذ أٜطالاّ    ٚقٌٝ: إٕ ايشد إرا  ,أصشاب ايٓاس

 . 5ب٘ إىل َهإ أطؿٌ طاؾًني ٖٚٞ دِٗٓٚأطؿٌ َٓصٛب بٓضع اـاؾص أٟ أسدع
اؾا٥ض٠ ايت ؼتًُالٗا   شا٠ ْعش١ٜ ايعاٌَ يبٝإ املعاْٞٚى٢ً ٖزا ايٓشٛ اطتجُش ايٓ

 .اٯ١ٜ, ٚؾل ايٓعاّ ايًػٟٛ ايعشبٞ

                                      
 .104ٚاخت٬ف ايعاٌَ, ٭محذ ايضبٝذٟ  22/142ٚسٚق املعاْٞ  1/564ايذس املصٕٛ  -1

 .28طٛس٠ املطؿؿني  -2

3-   ٟ  2/501ٚايبٝالإ, يٮْبالاسٟ    2/807ٚاملؼالهٌ, ملهالٞ    2/283 اْعش يزيو ايتبٝالإ, يًعهالدل
 .115ٚاخت٬ف ايعاٌَ ٭محذ ايضبٝذٟ 

 .5ايتني طٛس٠  -4
 .بتصشف 23/32ٞ اْعش سٚق املعاْ 5-
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 ,اطّا بعٗالٛسٙ يف بعالص ا٭طالايٝب   أضُش ايٓشا٠ يف بعص املٛاض  ايعاٌَ اطت٦ٓ  -33
  :َجاٍ ريو

 ,رٖاب ايبصشٜني إىل إٔ املطاسع بعذ ٫ّ ايتعًٌٝ َٓصٛب بالإٔ املطالُش٠ دالٛاصاّ   

٘    :قايٛا ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٹ چ  ٚايذيٌٝ ى٢ً ريو ظٗٛسٙ أسٝاْالّا نُالا يف قٛيال

 . 3ب 2بچڭ  ڭ  ۇ  ۇٹ چ  نُا أضُش يف قٛي٘ , 1بچٺ

 َٚجٌ ريو أٜطّا: 

, تك  يف بعالص ا٭طالايٝب َؿعال٫ّٛ بال٘ يؿعالٌ قالزٚف        إرب ىل إٔرٖاب ايٓشا٠ إ

ٚسذالتِٗ يف   ,چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٹ چ  نكٛي٘ ,تكذٜشٙ ارنش

       ٘ ھ  ھ  ٹ چ  مٛ ريو إٔ ٖالزا ايؿعالٌ قالذ رنالش أسٝاْالّا نُالا يف قٛيال

  . 5بٚايكش ٕ ٜؿظش بعط٘ بعطّا  4بچھ  ے  ے

, ٕٻ ٚإ ٵ بالاطشاد إٔ ايٓشٜٛني أداصٚا سزف سالشف اؾالش َال  أ    َٚٔ ريو أٜطّا:

أٟ بإ   6بچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٚقذ سزؾت إٔ ٵيف قشا٠٤ ىبذ اهلل بٔ َظعٛد
 . 7ببإ أقٍٛ

                                      
 .12طٛس٠ ايضَش  -1
 .71طٛس٠ ا٭ْعاّ  -2

 .2/576ٚاْعش اٱْصاف  93ػشق قطش ايٓذ٣  -3

 .86طٛس٠ ا٭ىشاف  -4

 .111, ٚاملػ  1/35اْعش َعاْٞ ايكش ٕ يًؿشا٤  -5
 .105طٛس٠ ا٭ىشاف  -6
 .3/60َعاْٞ ايكش ٕ يًؿشا٤  -7
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 ٘   1بچ پ  پ    ڀٹ چ  َٚٔ ريو إٔ بعص َعشبٞ ايكش ٕ ايهشِٜ أىشب قٛيال
ٚايزٟ دىاِٖ إىل ريو ؾُٝالا  , ٜك٫ٕٛ سبٓا تكبٌ َٓا :تكذٜشٙ, َكٍٛ قٍٛ قزٚف

 :ؾكالذ قالش   , يف قشا٠٤ ابٔ َظعٛد ُٚأبٞ بالٔ نعالب   ٜبذٚ إٔ ٖزا ايكٍٛ املكذس ظٗش
 . 2بٜك٫ٕٛ سبٓا

ؾكذ رٖب ايبصشٜٕٛ إىل إٔ   3بچى  ائ ې  ىٹ چ  َٚٔ ريو أٜطّا قٛي٘
أٟ ٚإٕ  :ٚقذسٚا خدلّا شلا, ٚرٖب ايهٛؾٕٝٛ إىل أْٗا ْاقص١ ,إٔ نإ ٖٓا تا١َ

ٚإٕ ٚاطتذيٛا ى٢ً ريو بكشا٠٤ ىبذ اهلل ٚأبٞ ٚىجُإ  ,نإ رٚ ىظش٠ ىًٝ٘ سلٷ
 . 4بأٟ دعًٛا نإ ٖٓا ْاقص١ :نإ را ىظش٠

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ چ   ؽشٜر قشا٠٤ محض٠ ايضٜات يكٛي٘ ,َٚجٌ ريو أٜطّا

ؾكذ خشدٗا ايبصشٜٕٛ بإٔ ايٛاٚ يًكظِ ٚاؾٛاب ٖالٛ   ,بهظش املِٝ , 5بچٹ
أٟ  ,أٚ إٔ ا٭سسالاّ فالشٚس٠ ببالا٤ َكالذس٠     , 6بچڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ٹ چ  قٛي٘

ٚأٜالذٚا ٖالزا ايتخالشٜر بكالشا٠٤ ابالٔ       ,ؾت يذ٫يال١ ا٭ٚىل ىًٝٗالا  ٚسز ,ٚبا٭سساّ
 . 7ب تظا٤يٕٛ ب٘ ٚبا٭سساّبَظعٛد 

ٖٚزٙ ايهجش٠ قذ تػ  ىٔ ايكش١ٜٓ ست٢ قٌٝ:  ,قذ وزف ايعاٌَ يهجش٠ ا٫طتعُاٍ  -34
إٕ نجش٠ ا٫طتعُاٍ ٖٞ ى١ً ٚدٛب اؿزف يف ايظالُاىٝات نُالا ٖالٛ ايؼالإٔ يف     

 ,أىطال  نًُٝٗالا ٚمتالشاّ    :ٚايتكالذٜش  ,ًُٝٗا ٚمتشّان :ا٭َجاٍ ايعشب١ٝ َٔ ريو قٛشلِ
                                      

 .127طٛس٠ ايبكش٠  1
 .2/126اؾاَ  ٭سهاّ ايكش ٕ,  -2
 .280طٛس٠ ايبكش٠  -3
 .1/668ٚايذس املصٕٛ 1/165ايتبٝإ  -4
 .1طٛس٠ ايٓظا٤  -5
 1طٛس٠ ايٓظا٤  -6
 .3/78, ٚػشق املؿصٌ 215, ٚايهؼاف 2/467اْعش اٱْصاف  -7
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ٌٻ ػ٤ٞ ٫ٚ ٖزا :َٚٔ ريو قٛشلِ ٌٻ ػ٤ٞ ٫ٚ ػت١ُٝ ٳسشٍّ ,ن ا٥الت نالٌ    :أٟ ,ٚن
  . 1بػ٤ٞ ٫ٚ تشتهب ػت١ُٝ ٳسش

« نإ»َٚؼتكاتٗا ٚ « قاٍ», ؾشزؾٛٙ ٚأبكٛا ىًُ٘, ٚمما نجش اطتعُاي٘ ىٓذ ايعشب
 ض  تكذٜش ايكٍٛ ايت مجعتٗا:ؾُٔ َٛا, َٚؼتكاتٗا يف نجرل َٔ املٛاضٝ 

َا  :َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل, أٟ ٜك٫ٕٛ  2بچ پ  پ    ڀٹ چ  قٛي٘ :َٔ ايكش ٕ ايهشِٜ -1
سبٓالا  :َٚٓ٘ قٛيال٘ تعالاىل  , َا ْعبذِٖ:ْعبذِٖ إ٫ يٝكشبْٛا إىل اهلل صيؿ٢ "أٟ ٜكٛيٕٛ

٘ َٚٓال٘  , ٚطعت نٌ ػ٤ٞ سمح١ ٚىًُا " أٟ ٜكٛيٕٛ سبٓالا  ٴۇ  ۋ  ٹ چ  ٚقٛيال

ِ  ٟأ  3بچۋ  ۅ  ۅ ڳ  ڳ   ٹ چ َٚٓال٘ قٛيال٘   , ؾٝكاٍ شلال

َٚٓ٘ قٛي٘ , أٟ ٜكٛيٕٛ أٚ قا٥ًني ط٬ّ ىًٝهِ,  4بچڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

  . 6بأٟ تكٛيٕٛ إْا ملػشَٕٛ  5بچۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ چ قٛي٘ 

 : َا باٍ سداٍ... أٟ ؾأقٍٛ َا باٍ...ايٓبٟٛ ايؼشٜـَٚٔ اؿذٜح  -

ٖٞ بٓعِ املٛيالٛد٠ أٟ   ٚاهلل َا ٚ, ايعرلْعِ ايظرل ى٢ً ب٦ع  :َٚٔ ايٓجش قٛشلِ -
 .ٚاهلل َا ٖٞ مبٛيٛد٠ َكٍٛ ؾٝٗا ْعِ املٛيٛد٠ ٚ, ْعِ ايظرل ى٢ً ىرل َكٍٛ ؾٝ٘ ب٦ع ايعرل

 دا٩ٚا بطٕٝح ٌٖ سأٜت ايز٥بٳ قط ٸ :َٚٔ ايؼعش -

 :َٚٓ٘ قٍٛ ايؼاىش, ٌٖ سأٜت ايز٥ب قط, أٟ بطٝح َكٍٛ ؾٝ٘

                                      
 .444, ٚاؾ١ًُ ايطًب١ٝ 1/280ايهتاب,  -1
 .127طٛس٠ ايبكش٠  -2

 .106طٛس٠  ٍ ىُشإ  -3
 .24-23طٛس٠ ايشىذ  -4
 .66-65طٛس٠ ايٛاقع١  -5
 .9/401 ايبشش احٝط ٚاْعش1/114اٱْصاف  -6
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ّٴ ايؼالالالٝخ أَالالالشغٵ أَالالالشغ  بالالال٦عٳ َكالالالا
 

 
َٻالالالال  ٕٛإ  ٔعالالالالالالٚإَالالالالا اِقعٳٓٵظ, اى٢ً َقعٵالالالال

 :َٚٓ٘ قٍٛ سظإ, ب٦ع َكاّ ايؼٝخ َك٫ّٛ ؾٝ٘ أَشغ أَشغ :أساد 
ِٳ اؾالالال ٘ٴالالالالالاس ٴٜٴ٪يٹالأيظالالالتٴ بالالالٓع  ـٴ بٝتٳالالال

 
 

َٳا أخالالالا قٹًٓالالال١ٺ  َٴصٵالالالٔش  أٚ َعالالالذّ ٳ املالالالاٍ ٹ
 :َٚٓ٘ قٍٛ ايؼاىش .أٟ أيظت ظاس َكٍٛ ؾٝ٘ ْعِ اؾاس 

ّٳ صاسبٴالٞ بٓالالالالالٚاهلل َالالالالا يًٝالالالال  ٘الالالالالالا
 

 
ٕٔ داْب   ٘ٵالالالٴالالالالالال٫ٚ كالالالالالالايطٹ ايًٓٝالالالالالالا

 . 1بيًٝٞ مبكٍٛ ؾٝ٘ ْاّ صاسب٘ أٟ َا 

 ذكال ؾ, ايهالجرل  ٚيٛ تتبعٓا َٛاض  سزف ايكٍٛ يف ن٬ّ ايعشب يٛدذْا َٓ٘ ايهجرل
َٔ سذٜح ايبشش  ايكٍٛسزف » :٘سزؾنجش٠ ْكٌ ابٔ ٖؼاّ ىٔ أبٞ ىًٞ قٛي٘ يف 

ٖٚٛ يف , ّا نُا ٜزنش نجرلّاإٕ ايكٍٛ وزف نجرل :ٚقاٍ ا٭ْباسٟ  2ب«قٌ ٫ٚ سشز
٘ ,  3بن٬ّ اهلل تعاىل ٚن٬ّ ايعشب نجرل دذّا "ٚسالزف   :ٚأنذ ايعهدلٟ ريو بكٛيال

 . 4ب ايكٍٛ نجرل"
 َؼتكاتٗا: ٚأ «نإ»َٚٔ َٛاض  تكذٜش  

 . 5بچ....وئ   وئ  ۇئچ  :َٔ ايكش ٕ ايهشِٜ -1
  .ٖٚٛ طادذٜهٕٛ ايعبذ َٔ سب٘  ٚأقشب َا -...َٚٔ اؿذٜح ايؼشٜـ: إٕ خٓذشّا -2

                                      
 .1/180ٚايًباب, يًعهدلٟ, 1/112اٱْصاف  -1

 .827املػ   -2
 .1/113اٱْصاف  -3

 .1/181ايًباب,  -4
 .40طٛس٠ ا٭سضاب  -5
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 :َٚٔ ايٓجش -ز
 طعُ  ٚيٛ متشّا أ  -1

ٕٳ س٦ٓٝزٺ –ٶ َيذٴٕ غذ٠ٚ  -2  . –أَا بعذ –َٓز َٜٛإ  – اٯ
ٔٴ -  .أطٝبٴ َٓ٘ سطبّا ٖٚزا بظشّا, َٓ٘ سانبّا صٜذّا َاػّٝا أسظ

 .ضشبٞ صٜذّا قا٥ُّا -

 .نٝـ أْت ٚقصع١ ٶَٔ ثشٜذ -

َٸا ٫ -  . 1بتؿعٌ غرلٙ أٟ إٕ نٓت ٫, اؾعٌ ٖزا إ

 َٚٔ ايؼعش:

ٕٵ نالالالزبّاقالالالذٵ  ٕٵ سكالالالّا ٚإ  قٝالالالٌ ريالالالو إ
 

 
 إرا قالالال٬ٝ ؾُالالالا اىتالالالزاسى َالالالٔ ػالالال٤ٞٺ 

ٚيالٛ سٟٚ بالايشؾ  يهالإ    , ٚإٕ ٜهٔ ايكالٍٛ نالزباّ  , إٕ ٜهٔ ايكٍٛ سكّا :ٚايتكذٜش 
 . 2بٚإٕ نإ ؾٝ٘ نزب, إٕ نإ ؾٝ٘ سل ايتكذٜش أٜطّا:

 ال١ْ٘ سٓعًٝٻالالالالالالالالالالالالالالٌّ ؼتالإرا باًٖالالالالالال
 

 
 عٷزسٻالالالزاى امُلالي٘ ٚيذٷ َٓٗا ؾ 

ٌّ ؼت٘ سٓع١ًٝأٟ إ  :َٚٔ ريو أٜطّا قٍٛ ايؼاىش, را نإ باًٖ

 بؼالالالالؿاى١ٺ يًٝالالالال٢ أسطالالالالًتٵ تٴ٦ٵالالالالبِّْٚٴ
 

 
ٞٻ    ٗايًٝالالال٢ ػالالالؿٝعٴ  عٴالْؿالالال ؾٗالالال٬ٖإيالالال

  

                                      
 .1/268أٚضح املظايو  -1
 .بتصشف 487دقا٥ل ايتصشٜـ, ٫بٔ امل٪دب,  -2
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 َٚٓ٘ قٍٛ ايضٻبٻا٤:   1بٟ ايكص١ ٚايؼإٔ ْؿع ي٢ًٝ ػؿٝعٴٗاأٟ ؾ٬ٖٗ ناْت ٖٞ أ

ٍٔ َؼٝٴٗالالالالالالالالالالالالَايًذُ  ذاالالالالالالالا ٥ٚٝالا
 

 
 ذاالالالالالالالٜٔٳ أّ سذًِالالالالالُٹشٵٜٳ أدٓالالالالالذ٫ّ 

 . 2بٶَؼٝٗا ٜهٕٛ ٥ٚٝذا ٖٛ:, إٕ ايتكذٜش ى٢ً سٚا١ٜ سؾ  َؼٝٗا :قٌٝ 

 :َٚٓ٘ قٍٛ ايؼاىش

ٕٳالالالالالالالالَأصٵ  الالالالالالالال١َٚاؾُاى قالالالالالالَٛٞ ا
 

 
ُٹالالالال٬ٝ     َٳ ٕٵ متٝالالالالٌ   يالالالالضّ ٳايشِّسايالالالال١َ أ

ٕٳ نإ قَٛٞ   . 3بأٟ أصٵَا

 . 4ب املؿعٍٛ َع٘ خاص١ َا أنجشٙ يف بابٚ, رل٠ دذّانجَٚٛاض  ريو 

ْكالٍٛ: ْعالِ   , عُالٌ يف ايعالاٖش ٚيف املطالُش َجالٌ ْعالِ ٚبال٦ع      ٜ َٔ ايعٛاٌَ َا  -35
ْعِ سدًالني   :ْكٍٛ, أَا إرا ى٬ُ يف املطُش ؾٝؼذلط اطظتتاسٙ, ايشد٬ٕ ايضٜذإ

ىًال٢ إٔ ا٭يالـ ٖالٞ ضالُرل     , ْعُا سدًني ايضٜذإ :هٛص إٔ ْكٍٛ ٫ٚ, ايضٜذإ
ؾٝؼذلط ؾٝ٘  ٚإرا ىًُت سبٻ يف ايطُرل, إ٫ يف ُيػٝٻ١ٺ نُا قاٍ ابٔ ٖؼاّ, ايؿاىٌ

 . 5بؾايطُرل َؿشد َزنش, ٚٴسبٻ٘ سدا٫ّ سٴبٻ٘ سد٬ّ :ْكٍٛ, إؾشادٙ ٚتزنرلٙ

                                      
 .3/130أٚضح املظايو  -1
 .2/46ػشق ا٭سلْٛٞ  -2
 .1/268أٚضح املظايو  -3

 .1/220ٚاشلُ   758املػ   -4
 .ؼكٝل اـطٝب 6/220ٚاْعش املػ   755املػ   -5
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 ٚبعطالٗا ٫ , تهٕٛ إ٫ َؿشد٠ نايؿاىٌ ْٚا٥ب٘ ىٓذ اؾُٗٛس ٫ ت٫ُٛعبعص امل  -36
 ٌ ٕٻ املؿتٛس١ إرا خؿؿت َجال ِ    :ٜهٕٛ إ٫ مج١ً نخدل أ َٚٓال٘  , ىًُالت إٔ ٵصٜالذ قالا٥

 .يف قشا٠٤ َٔ سؾ  ايؿعٌ ٜشد   1بچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ :قٛي٘

, ٚخالدل أؾعالاٍ املكاسبال١   , إيال٘ إ٫ اهلل  قٛيٞ ٫ :خدل ايكٍٛ احهٞ َجٌ :َٚٔ ريو

٘    ٜهالٕٛ إ٫ مجًال١ ؾعًٝال١ َصالذٻس٠     ؾٗٛ ٫ چ  چ  ٹ چ  بؿعالٌ َطالاسع نكٛيال

 . 3بريو أٜطّا دٛاب ايؼشط ٚدٛاب ايكظِ َٚٔ  2بچچ

ت ايؿهش ايٓشٟٛ ٖٚٓذطالت  ٖزٙ ٖٞ ايكٛاىذ ايعا١َ ؾُٝا أسظب تًو ايت ْعُ
 ٚأباْت ىًً٘., ٚػادت أسهاَ٘, قٛاىذٙ

                                      
 .89طٛس٠ ط٘  -1
 .71طٛس٠ ايبكش٠  -2

 .1/258ؼكٝل اـطٝب, ٚػشق ا٭سلْٛٞ  6/222ٚاْعش املػ   755املػ   -3
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 عــل الرابــالفص

 والرد على مهتقديها، فوائد نظرية العامل

 

ايهجرل َالٔ ؾٛا٥الذ    –ٚمٔ ْكذّ ايكٛاىذ ايعا١َ يٓعش١ٜ ايعاٌَ  -ظٗش ؾُٝا طبل
ْكالذ َالٔ   تعشضت إىل , يهٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ َ  ؾٛا٥ذٖا ايٛاضش١, ٖزٙ ايٓعش١ٜ ايعع١ُٝ

ٚاؿالل إٔ ٖالزا ايٓكالذ ٫    , ال َٔ ايكذَا٤ ال َٚٔ قبٌ بعالص احالذثني     1با٤قٹبٌ ابٔ َط
  :داىٞ ي٘ ٚريو يٮطباب اٯت١ٝ

ٍ    , إٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ ضبطت ايًػ١ ايعشب١ٝ بظعتٗا ٚسلٛشلا  :أ٫ّٚ  تًالو ايًػال١ ايالت قالا
ٚقالاٍ   . 2بال إْظإ غرل ْيب" ىٓٗا ايؼاؾعٞ " ٫ٚ وٝط بعًُ٘ ال أٟ بًظإ ايعشب   
 . 3بابٔ د  ؾٝٗا " ٫ ٜهاد ٜٴعًِ بٴعذٴٖا ٫ٚ ُواط بكاصٝٗا" 

َٚا قالذَٛٙ َالٔ  سا٤ سالٍٛ    , إٔ ايزٜٔ ْكذٚا مل ٜكذَٛا ايبذٌٜ ىٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ  :ثاّْٝا
بٌ تعشض يشدٚد أؾادت إٔ أنجش ٖ٪٤٫ ايٓاقالذٜٔ  , مل ٜٴذٵذٹ ْؿعّا, بعص َظا٥ًٗا

ا٭ٖذاف ايالت ساَٖٛالا َالٔ سشصالِٗ      ٚغرل َذسنني, غرل ؾاقٗني يؿهش ايٓشا٠
٫ ٜعًالِ  , ؾهإٔ ٖ٪٤٫ ايٓاقذٜٔ ٜالذىٕٛ إىل ؾٛضال٢ يػٜٛال١   , ى٢ً ٖزٙ ايٓعش١ٜ

 ٜضاٍ ايٓاغ ٜٓتعشٕٚ ايبذٌٜ ىٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ املؿٝذ٠.  ٫ٚ,  ثاسٖا ايظ١٦ٝ إ٫ اهلل

                                      
 .سدٚد ى٢ً ابٔ َطا٤ " طتطب  قشٜبّا بعٕٛ اهللأؾشدت سطاي١ خاص١ بعٓٛإ " -1

قاٍ بعذ إٔ أٚسد ٖزا ايكٍٛ َٓظٛبّا إىل ايؿكٗا٤ َا ْص٘: " َٚالا بًػٓالا إٔ أسالذّا ممالٔ      26 ايصاسيب -2
 .24أٟ يظعتٗا ٚغضاستٗا, ٚاْعش ايكٍٛ  يف ايشطاي١ َط٢ ادى٢ سؿغ ايًػ١ نًٗا " 

 .2/166اـصا٥ص  -3
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 ...نايتكالذٜش ٚاؿالزف  , أٚ بعص َظا٥ًٗا َٚعاٖشٖالا , إٔ َٔ ْكذ ٖزٙ ايٓعش١ٜ  :ثايجّا
ٌٴ ايذلنٝب ايًػٟٛ ؾٝٗا يًُعاْٞ  .إخل ُټ ْظٞ إٔ َٔ ممٝضات ايًػ١ ايعشب١ٝ ٖٛ ؼ

ِ    , املتعذد٠ املتٓٛى١ أٟ , أمل ٜ٪ت ايشطٍٛ ص٢ً اهلل ىًٝال٘ ٚطالًِ دٛاَال  ايهًال
ؾؿٞ ٖزا ديٌٝ ى٢ً إٔ ايذلنٝب  . 1بمج  ايهجرل َٔ املعاْٞ يف ايكًٌٝ َٔ ايًؿغ

ٖزٙ املعاْٞ قذ ٜظتًضّ ايتكذٜش  يزا ؾايٛصٍٛ إىل, ايًػٟٛ قذ وٌُ َعاْٞ نجرل٠
إخل  َا تطُٓت٘ ٖزٙ ايٓعشٜال١ َالٔ َعالاٖش ٚنالٌ ٖالزٙ       ...ٚايتأٌٜٚ ٚايتطُني

٘   .املعاٖش ٖٞ يف ْٗا١ٜ أَشٖا بٝإ يٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايعشب١ٝ ٹ  خز َالج٬ّ قٛيال

قٝالالالٌ يف إىالالالشاب   ؾكالالالذ,  2ب  چ ...ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ 
  :َعٝؼتٗا َا ٜأتٞ

  .بٳطٹشٳتٵ يف َعٝؼتٗا :ٚايتكذٜش, ص ٚتعذ١ٜ ايؿعٌأْٗا َٓصٛب١ بٓضع اـاؾ -1

  .أْٗا َٓصٛب١ ى٢ً ايتؼبٝ٘ باملؿعٍٛ ب٘ -2

ٌٕ َتعذ  بٳطٹشٳبٚريو بتطُني ايؿعٌ , أْٗا َؿعٍٛ ب٘ -3  :قٌٝ, اي٬صّ َع٢ٓ ؾع
ًٗٔت ػٴالهشٳ َعٝؼالتٹٗا ثالِ    , نَؿشت :ٚقٌٝ, خظٹشت ٚقٌٝ: َنٔشٖت ٚقٌٝ: د

  .يٝ٘ َكاَ٘ٚأقِٝ املطاف إ  ػهشبسزف املطاف 

ّٳ َعٝؼتٗا ثِ سزف املطالاف ٚأقالِٝ    :أْٗا ظشف صَإ ٚايتكذٜش -4 بطشت أٜا
  .املطاف إيٝ٘ َكاَ٘ ؾاْتصب ى٢ً ايعشؾ١ٝ

   . 3ببطشت َعٝؼ١ّ شلا :ٚايتكذٜش, أْٗا متٝٝض َ٪ٍٚ بٓهش٠ -5

                                      
 .26اسيب, ٚايص3تأٌٜٚ َؼهٌ ايكش ٕ -1
 .58ايكصص طٛس٠  -2
, ٚاْعالش  133, ٚاـال٬ف ايٓشالٟٛ   163/ 2, ٚاملؼالهٌ, ملهالٞ   806اْعش يزيو نً٘ ايهؼالاف   -3

   .املزنش٠ ايت صٓعٓاٖا ىٔ ايتكذٜش يف ايٓشٛ ايعشبٞ أطباب٘ َٚعاٖشٙ
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ؾإرا نإ َجٌ ٖزا ايذلنٝب وتٌُ ٖزٙ املعاْٞ ايذ٫ي١ٝ ايت ٚقؿٓا ىًٝٗا ْتٝذال١  
ِٳ ْظتخـ بٗزٙ ايٓعش١ٜ؟ أيٝع َٔ ايتعظالـ إيػالا٤ ٖالزٙ    , ش ٚايتأٌٜٚايتكذٜ ؾًٹ

ٖٚٛ َا  ؟ٚقصش ايذلنٝب ى٢ً َع٢ٓٶ ٚاسذ, ايٛدٛٙ ايذ٫ي١ٝ ايت ؼتًُٗا اٯ١ٜ
إٕ اؾٗالٌ  , أٚ إبطالاٍ ٖالزٙ ايٓعشٜال١   , ٜشٜذٙ أٚي٦و ايزٜٔ ٜطًبٕٛ إيػا٤ ايتكذٜش

  .بايؼ٤ٞ ٫ ٜذؾ  ايعامل احل إىل ايٓكذ ٚا٫طتٗا١ْ

  .َٚٓاٌٖ املعشؾ١ ايصادق١ اؿك١, َٚؼهًتٓا تهُٔ أْٓا ابتعذْا ىٔ َٓاب  ثكاؾتٓا

يكذ أػاس ايجعاييب يف نتاب٘ ؾك٘ ايًػ١ إىل َا ٜذٍ ى٢ً إٔ ايتكذٜش َٔ خصالا٥ص  
يكذ ىكذ ىذدّا َٔ ايؿصٍٛ نًٗا تؼرل إىل ظاٖش٠ ايتكذٜش ٚأٚسد أَجًال١  , ايعشب١ٝ

َٔ ريو قٛيال٘ يف  , ٗا َٔ ن٬ّ ايعشبٚبعط, ىًٝٗا بعطٗا َٔ ايكش ٕ ايهشِٜ
  ٍ  :تكالٍٛ ايعالشب   :"ؾصٌ يف إقا١َ ا٫طِ ٚاملصذس َكاّ ايؿاىٌ ٚاملؿعالٍٛ "  قالا

  ٍ ٍٷ أٟ ىالالاد ٌٷ ىالالذ ِ .سدالال   1بچڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ . ٚيف ايكالالش ٕ ايهالالشٜ
٘ , ٚيهٔ ايدلٻ بشټ َٔ  َٔ باهلل :ٚتكذٜشٙ ُٳش رنش ايدل ٚسزؾال ٚىكالذ ؾصال٬ّ   , ؾأض

َٔ طالٓٔ   :ضُاس ٜٓاطب َا تكذّ َٔ اؿزف قاٍ ؾٝ٘ىْٓٛ٘ بؿصٌ فٌُ يف اٱ
  :. قاٍ طشؾ١.ايعشب اٱضُاس إٜجاسا يًتخؿٝـ

 أ٫ أٜٗالالالزا ايضادالالالشٟ أسطالالالشٳ ايالالالٛغ٢
 

 
     ٟ َٴخًالالذ  ٚإٔ أػالالٗذٳ ايًالالزاتٹ ٖالالٌ أْالالت 

ٕٵب ؾأضُش  أ٫ أٜٗزا ايضادشٟ  :ٚتكذٜشٙ, أ٫ّٚ ثِ أظٗشٖا ثاّْٝا يف بٝت ٚاسذ  أ

ٌ   . َٚٔ ريو إض.إٔ أسطشٳ ايٛغ٢ ڇ  چ :ُاس ايؿعٌ نُا قالاٍ اهلل ىالض ٚدال

ؾطالالشب  :ٚايتكالالذٜش : 2بچڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ

                                      
 .177طٛس٠ ايبكش٠  -1
 .60طٛس٠ ايبكش٠  -2
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٘     .ؾاْؿذشت ٴۇ  ۋ  ۋ  چ . َٚٔ ريو إضالُاس ايكالٍٛ نُالا قالاٍ طالبشاْ

٫ بذ شلا يف اـدل   ٭ٕ بأَا, أنؿشمت :يف ضُٓ٘ ؾٝكاٍ شلِ  1ب چۅ  ۅ
ٕ ايتكذٜش خصٝصال١  ٖٚزا نً٘ ٜع  أ . 2بؾا٤ ؾًُا أضُش ايكٍٛ أضُش ايؿا٤ َٔ

 . 3بَٔ خصا٥ص ايعشب١ٝ ٖٚٛ يف ْٗا١ٜ أَشٙ عح ىٔ ايعاٌَ يف اؾ١ًُ

بالذيٌٝ أْٗالِ   , إٔ ٖٓاى إمجاىّا ىٓذ ايٓشٜٛني ايكذَا٤ ى٢ً ا٭خز بٗالزٙ ايٓعشٜال١   :سابعّا
 ال خشٚز ابالٔ َطالا٤ ىًٝال٘ ال    اٱمجاع  ٫ٚ ٜكذق يف ٖزا , أٚدىٖٛا نتبِٗ َٚباسجِٗ

يف  سا٥٘ ىٓذ اـايؿني شلٛ ديٌٝ ى٢ً تٗاؾت  سا٥ال٘  بٌ إٕ ىذّ َتابع١ ابٔ َطا٤ 
إر مل ْش شلا صذ٣ٶ إ٫ ىٓذ بعالص احالذثني ايالزٜٔ مل ٜٴظالًَٻِ يالذىاِٜٚٗ ايذاىٝال١       

  .أٚ ْكذ بعص َعاٖشٖا ٚؾشٚىٗا, يشؾص ٖزٙ ايٓعش١ٜ
بالذيٌٝ  , ٫ٚػو إٔ اْعكاد اٱمجاع ى٢ً ٖزٙ ايٓعش١ٜ شلالٛ ديٝالٌ ىًال٢ صالشتٗا    

ٚأسظب إٔ ايٓعش١ٜ يالٛ مل تهالٔ َٓطالبط١    , دسنٗا ايكذَا٤مثشاتٗا ايٝاْع١ ايت أ
نُا ٖٛ ايؼالإٔ سالني ىالشض ايضدالادٞ     , ٚدٝذ٠ يشأٜٓا بعص ايكذَا٤ ْاقذّا شلا

يف سني مل ْعجش ى٢ً ْاقذٺ شلزٙ ايٓعش١ٜ طال٣ٛ  , يشأٟ قطشب ثِ سدٻ ىًٝ٘ َباػش٠
  .ابٔ َطا٤ نُا رنشْا

٫ٚ داىٞ يًكٍٛ: إْٗا َالٔ  ثالاس   , طٛسٚىشب١ٝ ايت, إٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ ىشب١ٝ املٓؼأ :خاَظّا
ِٳ ٫ ٜكاٍ, إخل َا صىُٛا ... 4بأٚ َٔ ايؿًظؿ١ اي٬ٖٛت١ٝ, املٓطل إٕ ايعكالٌ   :ؾًٹ

                                      
 .106طٛس٠  ٍ ىُشإ  -1
 .248, ٚاْعش تأٌٜٚ َؼهٌ ايكش ٕ, ٫بٔ قتٝب١  340ال  335ال  331ؾك٘ ايًػ١  -2
أؾشدت أٜطّا َزنش٠ ٜذسطٗا ط٬ب ايذساطات ايعًٝا يف ايهًٝال١ تؼالتٌُ ىًال٢ أُٖٝال١ ايتكالذٜش يف       -3

 .ايٓشٛ ايعشبٞ, ٚبٝٓت أطباب٘ ٚدٚاىٝ٘ ٚػشٚط٘, يعًٞ ألضٖا يًطباى١ قشٜبّا

, ٚيف 114ايظا١َٝ يعبذ اجملٝذ ىابذٜٔ, اْعش املذخٌ إىل دساط١ ايٓشٛ ايعشبٞ ى٢ً ض٤ٛ ايًػات  -4
 .=138أصٍٛ ايًػ١ ٚايٓشٛ, ؿٓا تشصٟ 
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ؾًٝع ػ٤ٞ أبذىٛا , ايعشبٞ املتصـ بايذق١ دعٌ ايعشب تؿهش مبعاْٝٗا َٚباْٝٗا
تتذًٖال٢ يف إٔ ايكالش ٕ ايهالشِٜ    , ٚريو ؿهُال١ سباْٝال١  , ؾٝ٘ نإبذاىِٗ يف يػتِٗ

ٚأسظب إٔ ىٌُ أبٞ ا٭طالٛد ايالذ٩يٞ يف تطبٝكال٘    , بًػتِٗ َعذضّا شلِ طٝٓضٍ
ٌ   نإ ْتٝذ١ يًتؿهرل, ْعاّ اؿشنات ؾًٝظالت  , ايشاقٞ املبذع ايبالذٖٞ يف ايعاَال

  ...ٚ أثش َٔ  ثاسٖا, اؿشنات اٱىشاب١ٝ إ٫ ػظٝذ يٓعش١ٜ ايعاٌَ

ظال٘ ٫ ديٝالٌ   يهالٔ يف ايٛقالت ْؿ  , ٚمٔ ٫ ْٓهش إٔ ٖٓاى أثشّا ٚتأثرلّا بني ا٭َِ
قطعٝالالّا ٜالالشدح إٔ ٖالالزٙ ايٓعشٜالال١ اطالالتُذت أصالالٛشلا َالالٔ ؾهالالش ْٜٛالالاْٞ أٚ ٖٓالالذٟ أٚ   

 .ؾهٌ َا رنشٚٙ ٖٛ سذغ ٚظٔ ٚؽُني ٫ ٜػ  َٔ اؿل ػ٦ّٝا ....٫ٖٛتٞ

ٚيكذ أث٢ٓ نجرل َٔ احذثني ى٢ً ٖزٙ ايٓعش١ٜ ايعع١ُٝ ايت ستبت ايٓشٛ ْٚعُت٘ 
ُٝذ ايظٝذ طًب " إٕ إْهاس ْعش١ٜ ايعاٌَ ٚمحت٘ َٔ ىٛادٟ ايضَٔ قاٍ ايذنتٛس ىبذ اؿ

 ,٭ٕ ايٓشٛ ٜكّٛ يف َععِ َظا٥ً٘ ى٢ً ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ املختًؿ١, ؾٝ٘ إْهاس يًٓشٛ نً٘
 . 1بَظا٥ً٘ ٚاضطشبت, ٚاختًت قٛاىذٙ ,ٚيٛ دٴشِّدٳ ايٓشٛ َٔ ٖزٙ ايعٛاٌَ يطاىت َكاٜٝظ٘

اـًٌٝ ٖٛ ايالزٟ  " إٕ  :ٚأػاس ايذنتٛس ػٛقٞ ضٝـ إىل ؾطٌ اـًٌٝ ؾٝٗا بكٛي٘
َٚذ ؾشٚىٗا ٚأسهُٗا إسهاَّا عٝح أخزت صٛستٗا ايت , ثبت أصٍٛ ْعش١ٜ ايعٛاٌَ
ٚأضاف َٛضالشّا أُٖٝتٗالا يف تٛطٝالذ أسنالإ ٖالزا ايٓشالٛ        , 2بثبتت ى٢ً َش ايعصٛس 

بٌ ٫ ْػًٛ إرا  ,تتذاخٌ ْعش١ٜ ايعٛاٌَ يف نٌ أبٛاب ايهتاب ٚؾصٛي٘ ايٓش١ٜٛ :بكٛي٘
 . 3بسذٜج٘ يف َباسح ايٓشٛ" –أٟ طٝبٜٛ٘ –طاغ ايزٟ ٜب  ىًٝ٘ إْٗا دا٥ُا ا٭ :قًٓا

                                                                                           
, ٚتطالٛس ايٓشالٛ   76, ٚايٓشٛ ٚايٓشا٠, حُذ ىشؾال١  31ٚاْعش: إسٝا٤ ايٓشٛ, ٱبشاِٖٝ َصطؿ٢= 

 .69ال  68ايعشبٞ, يط٬ٍ ى١َ٬ 
 .1/318تاسٜخ ايٓشٛ ٚأصٛي٘  -1
 .38 املذاسغ ايٓش١ٜٛ, -2
 .65املذاسغ ايٓش١ٜٛ  -3
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ٖالٞ املؿتالاق يؿٗالِ     ,ٚرٖب ايذنتٛس قُٛد طًُٝإ ٜاقٛت إىل إٔ ٖزٙ ايٓعش١ٜ
ٍ , ايٓشٛ ايعشبٞ "إٕ ٖالزا ايٓشالٛ ٫ ميهالٔ ؾُٗال٘ ٚايتٛاصالٌ إىل قطالاٜاٙ ٚاٱملالاّ         :قالا

  ٌ ٭صال١ًٝ يف ايالذسغ   .. ٚايعاَالٌ َالٔ املصالطًشات ا   .مبٛضٛىات٘ دٚمنا اىتبالاس يًعاَال
ايٓشٟٛ ٚايتؿهرل ايًػٟٛ ىٓذ ايكذَا٤ " ٚبني أٜطّا سؾط٘ يٓكذ ٖزٙ ايٓعشٜال١ َالٔ قٹبالٌ    
ابٔ َطا٤ ؾكاٍ  " إٕ اشلذّٛ ايزٟ تعشض ي٘ ال أٟ ايعاٌَ ال ى٢ً ٜذ ابٔ َطا٤ مل ٜهٔ   

 . 1بٚمل ٜصادؾ٘ ايكبٍٛ ٚايٓذاق " ,را باٍ

يٛطالا٥ٌ يؿٗالِ ايٓشالٛ    ٚأث٢ٓ ىًٝٗا ا٭طتار ىباغ سظٔ بهْٛٗالا َالٔ أسظالٔ ا   
" يكذ قاَت ى٢ً أطإغ ٜٛاؾل خرل أطع ايذلبٝال١ اؿذٜجال١ يتعًالِٝ     :قاٍ, ٚتعًِٝ ايًػ١

 . 2بٚضبط قٛاىذٖا ٚتٝظرل اطتعُاشلا"  ,ايًػ١

ٚأػالالاس ايالالذنتٛس ىبالالذ اهلل اؿظالالني إىل أصالالٛشلا ايعشبٝالال١ ٚطالالرلٚستٗا ايذاخًٝالال١  
ش١ٜ ايعاٌَ إمنالا ٖالٛ استهالاّ إىل    " ٚاؿل إٔ ا٫ستهاّ إىل ْع :ٚانتُاشلا ْٚطذٗا بكٛي٘
ٚريو إٔ ايٓشا٠ سأٚا يف ن٬ّ ايعشب اطشادٳ ْالٛع َالٔ ايالتػرل     ,املطشد َٔ ن٬ّ ايعشب

ٚإٔ يف نالٌ تشنٝالب ىٓصالشّا ٜطًالب غالرلٙ َالٔ        ,اٱىشابٞ َ  منط َعني َٔ ايذلنٝب
 . 3بؾذعًٛا ٖزا اؾض٤ ٖٛ ايعاٌَ ٭ْ٘ قٛس ايذلنٝب ,ايعٓاصش يٝتِ ب٘ َع٢ٓ ايذلنٝب

ٚطالتبك٢ ْعشٜال١ ايعاَالٌ     ,ٚايٓشٛ ٖٛ ايعاٌَ, إٕ ْعش١ٜ ايعاٌَ ٖٞ ايٓشٛ نً٘ :خرلّاأ
 ٟ , ٚإٔ ْٛضالشٗا , ٚىًٝٓالا إٔ ْتُظالو بٗالا   , َؿخش٠ّ َٔ َؿاخش ايعٌُ ايٓشالٛ

ٌٳ ىًٝ٘ ؾِٗ , ْٚبني أٖذاؾٗا ٚغاٜاتٗا ٗٴ ٘  ؾُٔ متًَٖو أصٛشلا طٳ  ايٓشٛ ايعشبالٞ نًال
 .الال ٚاهلل أىًِ 

  ٘ٚاؿُذ هلل ى٢ً ىْٛ٘ ٚتٛؾٝك

 .ْبٝٓا قُذ ٚى٢ً  ي٘ ٚأصشاب٘ ٚأتباى٘ إىل ّٜٛ ايذٜٔطٝذْا ٚٚص٢ً اهلل ى٢ً 

                                      
 .364ايٓشٛ ايعشبٞ, تاسى٘  -1
 .1/74ايٓشٛ ايٛايف  -2
  .106تٝظرل ايٓشٛ  -3
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 عــادر واملراجــملصا

 

َطبٛىالات اجملُال  ايعًُالٞ    , قُذ بٗذت ايبٝطاس :ؼكٝل, أطشاس ايعشب١ٝ يٮْباسٟ -
 .1957ّ -ٖال 1377ايطبع١ ا٭ٚىل , ايعشبٞ بذَؼل

  .َطبٛىات فُ  ايًػ١ ايعشب١ٝ بذَؼل, سجنيفُٛى١ َٔ ايبا, يًظٝٛطٞ, ا٭ػباٙ ٚايٓعا٥ش -

 .داس ايؿهش ,ؼكٝل قُذ قٝٞ ايذٜٔ ىبذ اؿُٝذ ,أٚضح املظايو ٫بٔ ٖؼاّ -

 .2003ّال ٖال 1423/1424, اٯؾام ايعشب١ٝ بايكاٖش٠, ٱبشاِٖٝ َصطؿ٢, إسٝا٤ ايٓشٛ -

َٓؼٛسات ٚصاس٠ ا٭ٚقالاف  , ؼكٝل ايذنتٛس صٖرل غاصٟ, يًٓشاغ, إىشاب ايكش ٕ -
 ّ.1979, عشاق١ٝاي

 .َصش ,املهتب١ ايتذاس١ٜ ,ؼكٝل قُذ قٝٞ ايذٜٔ ىبذ اؿُٝذ ,يٮْباسٟ ,اٱْصاف -

  .داس ايٓؿا٥ع, ؼكٝل َاصٕ املباسى, يًضدادٞ, اٱٜطاق يف ىًٌ ايٓشٛ -

  .ايشٜاض ,ْؼش َهتب١ ايٓصش اؿذٜج١ ,٭بٞ سٝإ ,ايبشش احٝط -

داس ايػالشب اٱطال٬َٞ    ,اد ايجبالٝ  ىٝال  ؼكٝالل ايالذنتٛس   ,٫بٔ أبٞ ايشبٝ  ,ايبظٝط -
  .1986ّ -ٖال1407 ,ايطبع١ ا٭ٚىل

٘     ,يٮْباسٟ ,ايبٝإ - اشل٦ٝال١   ,َشادعال١ َصالطؿ٢ ايظالكا    ,ؼكٝل طال٘ ىبالذ اؿُٝالذ طال
 ّ.1980 -ٖال 1400 ,املصش١ٜ يًهتاب

, داس ايالذلاخ مبصالش  , ػالشق ايظالٝذ أمحالذ صالكش    , ٫بٔ قتٝب١, تأٌٜٚ َؼهٌ ايكش ٕ -
  .1973ّ ٖال الال1393, ايطبع١ ايجا١ْٝ

 ّ.1976, َهتب١ ايؼباب, ىبذ اؿُٝذ ايظٝذ طًبيًذنتٛس  ,تاسٜخ ايٓشٛ ٚ أصٛي٘ -
 .اؿًيب ايبابٞ, ؼكٝل ىًٞ قُذ ايبذاٟٚ, يًعهدلٟ, ايتبٝإ -
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  .دَؼل, داس ايكًِ, ؼكٝل د.سظٔ ٖٓذاٟٚ, ٭بٞ سٝإ, ايتزٌٜٝ ٚايتهٌُٝ -

  .ايكش٣ داَع١ أّ, بشٛخَعٗذ اي, إىذاد ىادٍ ايعُرلٟ, يًخٛاسصَٞ, تشػٝح ايعًٌ -

داس , يًالذنتٛس طال٬ٍ ى٬َال١   , تطٛس ايٓشٛ ايعشبٞ يف َذسطالت ايبصالش٠ ٚايهٛؾال١    -
 .1993ّ, ايطبع١ ا٭ٚىل, برلٚت, ايؿهش ايًبٓاْٞ

, ايطبعالال١ ا٭ٚىل, يبٓالالإ, بالالرلٚت, داس ايهتالالب ايعًُٝالال١, يًذشدالالاْٞ, ايتعشٜؿالالات -
 .1983ّ-ٖال1403

 .1975ّ, برلٚت, داس ايجكاؾ١, ملهاسّيًذنتٛس ىًٞ أبٛ ا, تكِٜٛ ايؿهش ايٓشٟٛ -

   .يبٓإ, املهتب١ ايعصش١ٜ, يًػ٬ٜٝ , داَ  ايذسٚغ ايعشب١ٝ -

٘     ,يًكالشطيب  ,اؾاَ  ٭سهاّ ايكش ٕ - َ٪طظال١   ,ؼكٝالل ايالذنتٛس ايذلنالٞ َٚؼالاسنٝ
 .2006ّ-ٖال1427 ,ايطبع١ ا٭ٚىل ,ايشطاي١

  .١ٜداس ايهتب املصش, ؼكٝل قُذ ىًٞ ايٓذاس, ٫بٔ د , اـصا٥ص -

ِ  ,ؼكٝل ايالذنتٛس أمحالذ اـالشاط    ,يًظُني اؿًيب ,ايذس املصٕٛ - ٚطبعال١  , داس ايكًال
 .داس ايهتب ايع١ًُٝ ,أخش٣ بتشكٝل ىًٞ َعٛض ٚسؾاق٘

 ٞؼكٝل ايذنتٛس أمحالذ ْالاد   ,يًكاطِ بٔ قُذ بٔ طعٝذ امل٪دب ,دقا٥ل ايتصشٜـ -
  ّ.1987 -ٖال 1407 ,َطبع١ اجملُ  ايعًُٞ ايعشاقٞ ,ٚص٥٬َ٘ ,ايكٝظٞ

, ايكالاٖش٠ , َهتب١ صبٝح, تعًٝل طٝذ قُذ سػٝذ سضا, د٥٫ٌ اٱىذاص يًذشداْٞ -
  .1940ّٖال الال 1380, ايطبع١ ايظادط١

  .1971ّٖال ال 1391, داس ا٫ىتصاّ, ؼكٝل د.إبشاِٖٝ ايبٓا, ٫بٔ َطا٤, ايشد ى٢ً ايٓشا٠ -

, ايبالالابٞ اؿًالاليب, ايطبعالال١ ا٭ٚىل, ؼكٝالالل أمحالالذ قُالالذ ػالالانش, يًؼالالاؾعٞ, ايشطالالاي١ -
  .1940ّال   ال1358ٖ

 .1978ّ -ٖال1388 ,داس ايؿهش ,يٰيٛطٞ ,سٚق املعاْٞ -
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ٕ     , ٫بٔ َايو, ػشق ايتظٌٗٝ - َهتبال١  , ؼكٝل ىبالذ ايالشمحٔ ايظالٝذ ٚقُالذ املختالٛ
  .ّ 1990ٖال ال  1410, ايطبع١ ا٭ٚىل, ٖذش

 .َهتب١ ىٝظ٢ ايبابٞ اؿًيب, يًؼٝخ خايذ ا٭صٖشٟ, ػشق ايتصشٜح -

-  ٞ اؾُٗٛسٜال١   ,ؼكٝالل صالاسب أبالٛ دٓالاق     ,ىصالؿٛس ٫بالٔ   ,ػشق مجٌ ايضدالاد
 ّ. 1982 -ٖال1402 ,ايعشاق١ٝ

, ايكالاٖش٠ , داس ايالذلاخ , ؼكٝل قُالذ قٝال٢ ايالذٜٔ ىبالذ اؿُٝالذ     , ػشق ابٔ ىكٌٝ -
  .1980ّٖال الال 1400

داس ايؿهالش  , ؼكٝل قُذ قٝٞ ايالذٜٔ ىبالذ اؿُٝالذ   , ٫بٔ ٖؼاّ, ػشق قطش ايٓذ٣ -
 .َصش, ايعشبٞ

َهال١  , َهتبال١ ايبالاص  , ؼكٝالل ايالذنتٛس مجالاٍ كُٝالش    , دالب ٫بٔ اؿا, ػشق ايهاؾ١ٝ -
   .ايطبع١ ا٭ٚىل, املهش١َ

ٚطبع١ أخش٣ بتشكٝل ٜٛطالـ  , يبٓإ, داس ايهتب ايع١ًُٝ, يًشضٞ, ػشق ايهاؾ١ٝ -
 ّ.1975-ٖال 1395, يٝبٝا, بٓػاصٟ, َطبٛىات داَع١ قاس ْٜٛع, سظٔ ىُش

  .برلٚت, ىامل ايهتب, ٫بٔ ٜعٝؽ, ػشق املؿصٌ -

 .ايبابٞ اؿًيب, ؼكٝل ايظٝذ أمحذ صكش, ٫بٔ ؾاسغ ,ايصاسيب -

ٕ  ,داس ىُاس ,ؼكٝل ايذنتٛس ػشٜـ ايٓذاس ,٫بٔ ٖطٌٝ ,ىُذ٠ رٟٚ اشلُِ -  ,ىُالا
  .2008ّ-ٖال1428 ,ايطبع١ ا٭ٚىل

 .  1972ّٖال ال 1392, ايطبع١ ا٭خرل٠, ؼكٝل َصطؿ٢ ايظكا ٚص٥٬َ٘, يًجعاييب, ؾك٘ ايًػ١ -

  .برلٚت, داس ايهتب ايع١ًُٝ, نتٛس ؾ٪اد سٓا تشصٟيًذ, يف أصٍٛ ايًػ١ ٚايٓشٛ -

ؼكٝل ايذنتٛس ٜاطني أبالٛ اشلٝذالا ٚايالذنتٛس     ,٫بٔ إٜاص ,قٛاىذ املطاسس١ يف ايٓشٛ -
 ّ.1411-ٖال1432, إسبذ ,داس ا٭ٌَ ,ػشٜـ ايٓذاس

  .اشل١٦ٝ املصش١ٜ ايعا١َ يًهتاب, ؼكٝل ىبذ ايظ٬ّ ٖاسٕٚ, يظٝبٜٛ٘, ايهتاب -
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ايطبعال١  , داس املإَٔٛ يًذلاخ, ؼكٝل ىبذ اجملٝذ قطاَؽ, ٞ ىبٝذ٭ب, نتاب ا٭َجاٍ -
 .1980ّٖال الال 1400, ا٭ٚىل

ٞ , ٚىًًالٗا ٚسذذٗالا  , ايهؼـ ىٔ ٚدٛٙ ايكشا٤ات ايظب  - ؼكٝالل ايالذنتٛس   , ملهال
 ّ.1974-ٖال1394, َطبٛىات فُ  ايًػ١ ايعشب١ٝ بذَؼل, قٝٞ ايذٜٔ سَطإ

  .يبٓإ, عشؾ١داس امل, ىٓا١ٜ خًٌٝ ػٝشا, يًضكؼشٟ, ايهؼاف -

ؼكٝل غاصٟ طًُٝات ٚىبذ اٱي٘ ْبٗإ, َطبٛىات َشنض مجعال١   ,ايًباب يًعهدلٟ -
 .1995ّ-ٖال 1416ايطبع١ ا٭ٚىل , اٱَاسات ايعشب١ٝ ,املادذ

  .داس املعاسف مبصش, ٫بٔ َٓعٛس, يظإ ايعشب -

  .َه١ املهش١َ, املهتب١ ايؿٝص١ًٝ, فُٛع َُٗات املتٕٛ -

ٖال 1401ايطبع١ ا٭ٚىل, ,قطش ,ط١ٝ, ؼكٝل ايشسايٞ ٚص٫٘٥٬َبٔ ى ,احشس ايٛدٝض -
-1981ّ. 

ٔ  , املذخٌ إىل دساط١ ايٓشٛ ايعشبٞ ى٢ً ض٤ٛ ايًػات ايظا١َٝ - , يعبذ اجملٝالذ ىابالذٜ
 .داس ايطباى١ اؿذٜج١

 .1976ّ ,ايطبع١ ايجايج١ ,َصش ,داس املعاسف ,ػٛقٞ ضٝـيًذنتٛس  ,املذاسغ ايٓش١ٜٛ -

ٞ  ,ل قُذ ناٌَ بشناتؼكٝ ,املظاىذ ٫بٔ ىكٌٝ -  ,َٓؼٛسات َشنض ايبشح ايعًُال
 ّ. 1980 -ٖال1400 ,داَع١ أّ ايكش٣

ٞ , َؼهٌ إىشاب ايكش ٕ - َطبٛىالات فُال  ايًػال١    , ؼكٝالل ٜاطالني ايظالٛاغ   , ملهال
 .1974ّ-ٖال1394, ايعشب١ٝ بذَؼل

ىالامل  , ايطبعال١ ا٭ٚىل , ؼكٝل ىبالذ اؾًٝالٌ ػالًيب   , يًضداز, َعاْٞ ايكش ٕ ٚإىشاب٘ -
 .1988ّ-ٖال 1408, برلٚت, ايهتب

داس ايهتالب  , ؼكٝل أمحذ ٜٛطـ لاتٞ ٚقُذ ىًٞ ايٓذالاس , يًؿشا٤, َعاْٞ ايكش ٕ -
 1955ّ, املصش١ٜ
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, ايطبعال١ اـاَظال١  , برلٚت, داس ايؿهش, ؼكٝل املباسى ٚص٥٬َ٘, ٫بٔ ٖؼاّ, املػ  -
اجملًالع  , ايهٜٛالت , ؼكٝل ايذنتٛس ىبذ ايًطٝـ اـطٝب, ٚطبع١ أخش٣, 1979ّ

 ّ.2002-ٖال11423, ايطبع١ ا٭ٚىل, جكاؾ١ ٚايؿٕٓٛايٛط  يً

  .1937ّ -ٖال1356 ,ايبابٞ اؿًيب ,َؿتاق ايعًّٛ, يًظهانٞ -

 . 1982ّ, ايعشام, َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايجكاؾ١, ؼكٝل ناظِ عش املشدإ, يًذشداْٞ, املكتصذ -

, ٚىلايطبع١ ا٭, داس ايذلاخ, ؼكٝل ايذنتٛس ىٝاد ايجبٝت, يًؼاطيب, املكاصذ ايؼاؾ١ٝ -
  .1996ّٖال ال 1417

  .ايبابٞ  اؿًيب, ايطبع١ ا٭ٚىل, ؼكٝل ىبذ ايظ٬ّ ٖاسٕٚ, ٫بٔ ؾاسغ, َكاٜٝع ايًػ١ -

  .برلٚت, ىامل ايهتب, ؼكٝل ىبذ اـايل ىط١ُٝ, يًُدلد, املكتطب -

, ايطبعال١ ايجاْٝال١  , داس ايشٜالاض , ؼكٝل ايذنتٛس قُذ ايبٓالا , يًظًٗٝٞ, ْتا٥ر ايؿهش -
 .1984ّٖال ال  1404

٘   ,ايٓشٛ ايعشبٞ -  ,داس املعشؾال١  ,يًالذنتٛس قُالٛد طالًُٝإ ٜالاقٛت     ,تاسىال٘, أى٬َال
 ّ.1994 ,اٱطهٓذس١ٜ

  .َصش, داس املعاسف, يعباغ سظٔ, ايٓشٛ ايٛايف -

 .حُذ أمحذ ىشؾ١, ايٓشٛ ٚايٓشا٠ بني ا٭صٖش ٚاؾاَع١ -

   .يبٓإ, داس املعشؾ١, يًظٝٛطٞ, ُٖ  اشلٛاَ  -

, َطبٛىات َعٗذ ايبشالٛخ ايعًُٝال١  , د.سص١ ايشػٛد, ايٛدٛب يف ايٓشٛ ايعشبٞ -
  .داَع١ أّ ايكش٣, َه١ املهش١َ

   :الرسائل اجلامعية

ٟ , اخت٬ف ايعاٌَ ٚأثشٙ ى٢ً املع٢ٓ - داَعال١ أّ   ,َادظالترل  ,يًطايب أمحذ ايضبٝالذ
 ٖال. 1433 ,ايكش٣
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داَع١ أّ ,َادظترل ,يًطايب ىبذ اهلل اشلُاَٞ ,اىذلاضات ايٓشاغ ى٢ً ايهظا٥ٞ -
  .ٖال1434 -ٖال1433 ,ايكش٣

داَعال١ أّ   ,دنتالٛساٙ  ,يًطايالب ىبالذ اهلل اؿظالني    ,تٝظرل ايٓشٛ ىٓذ ىباغ سظٔ -
  .ٖال1432 -ٖال1413 ,ايكش٣

-   ِ ٞ    ,اؾ١ًُ ايطًب١ٝ يف ايكالش ٕ ايهالشٜ داَعال١ أّ   ,دنتالٛساٙ  ,يًطايالب قُالذ املالايه
 ٖال. 1430 ,ايكش٣

نًٝال١ ايًػال١   , َادظالترل  ,يًطايب غظإ احُالٛد , اـ٬ف ايٓشٟٛ يف باب ايتُٝٝض -
  .داَع١ أّ ايكش٣, ايعشب١ٝ

يًطايب طعٝذ بٔ قُذ بالٔ ىبالذ اهلل  ٍ ٜضٜالذ    , ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ يف ايٓشٛ ايعشبٞ -
  .داَع١ أّ ايكش٣, ن١ًٝ ايًػ١ ايعشب١ٝ, َادظترل, ايكشْٞ
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 63 ...................................... قذ وزف ايعاٌَ ٜٚبك٢ املعٍُٛ -

 64 ................................... ٜصح إٔ ٜؿظش ىاًَ٘ َا٫ ٜعٌُ ٫ -

 65 ....................... قذ تهٕٛ ايه١ًُ ىا١ًَ َٚعُٛي١ يف  ٕ ٚاسذ -
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 سقِ ايصؿش١ احتٜٛات

 65 .................... ايعاٌَ ايًؿعٞ ٫ ٜبطٌ ىًُ٘ بعاٌَ يؿعٞ  خش -

 66 ................. قذ ىتًـ ايٓشا٠ يف ؼذٜذ ايعاٌَ ٚاملعٍُٛ ٚاسذ -

 69  َٛاض  أخش٣ يف بعٗٛسٙ اطت٦ٓاطّا ايعاٌَ يف َٛاض أضُش ايٓشا٠  -

 ,قذ وزف ايعاٌَ يهجش٠ ا٫طتعُاٍ بَٔ ريالو قالاٍ َٚؼالتكاتٗا    -
 .......................................................  ٚنإ َٚؼتكاتٗا

70 

 74 .................. بعص ايعٛاٌَ تعٌُ يف ايعاٖش ٚاملطُش بؼشٚط -

 75  .ٕٛ إ٫ مج١ًٜه ٚبعطٗا ٫, تهٕٛ إ٫ َؿشد٠ ٫ع٫ُٛت بعص امل -

 77 
ٛٸاس٠ باملعاْٞ -  78 .......................................... اؾ١ًُ ايعشب١ٝ َ

 79 .......................................... ايتكذٜش َٔ خصا٥ص ايعشب١ٝ -

 80 ................................... سْعش١ٜ ايعاٌَ ىشب١ٝ املٓؼأ ٚايتطٛ -

 80 ................................ إمجاع ايٓشا٠ ى٢ً ا٭خز بٗزٙ ايٓعش١ٜ -

 81 ............................... ى٢ً ٖزٙ ايٓعش١ٜ ثٓا٤ ايعًُا٤ احذثني -

 83 ............................................... ؾٗشغ املصادس ٚاملشاد  -

 91 ........................................................... ؾٗشغ احت٣ٛ -
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